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BESZÁMOLÓ A GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET MÁJUSI ES EMÉNYEIR ŐL 
 

Kalendárium: 
2013. MÁJUS „ PÜNKÖSD HAVA”  
1.  szerda Munka ünnepe  
2.  csütörtök Zsigmond 
3.  péntek Tímea, Irma 
4.  szombat Mónika, Flórián 
5.  vasárnap Györgyi 
6.  hétfő Ivett, Frida 
7.  kedd Gizella 
8.  szerda Mihály 
9.  csütörtök Gergely 
10.  péntek Ármin, Pálma 
11.  szombat Ferenc 
12.  vasárnap Pongrác 
13.  hétfő Szervác, Imola 
14.  kedd Bonifác 
15.  szerda Zsófia, Szonja 
16.  csütörtök Mózes, Botond 
17.  péntek Paszkál 
18.  szombat Erik, Alexandra 
19.  vasárnap Pünkösd, Ivó, Milán 
20.  hétfő Pünkösd, Bernát 
21.  kedd Konstantin 
22.  szerda Júlia, Rita 
23.  csütörtök Dezső 
24.  péntek Eszter, Eliza 
25.  szombat Orbán 
26.  vasárnap Fülöp, Evelin 
27.  hétfő Hella 
28.  kedd Emik, Csanád 
29.  szerda Magdolna 
30.  csütörtök Janka, Zsanett 
31.  péntek Angéla 

 
A GTE Országos Elnöksége nevében szeretettel 
köszöntjük a május hónapban névnapjukat ünneplő 
Tagtársainkat! 
 
Május az év ötödik hónapja a Gergely-naptárban, 31 
napos. Nevét Maia görög istennő római alakjáról, Maia 
Maiestas-ról kapta, aki ősi termékenységistennő volt a 
római mitológiában. A 18. századi nyelvújítók szerint a 
május: „ zöldönös”. Az Arvisurák szerint „Ígéret hava”. A 
népi kalendárium „Pünkösd havának” nevezi. Az Ikrek 
havának is hívják. 
 

 

Nevezetes napok: 
Évfordulóinkról való megemlékezéseinket a 
www.wikipedia.hu adatbázisának felhasználásával, annak 
szabad átvételével és lehivatkozásával készítettük!   
(letöltés dátuma: 2013. március 25.) 
 
május 1. Eseményei, Évfordulók 

• május 1.: 
• A munka ünnepe. A munkavállalók szolidaritási 

napja 
• 114 éve, 1899. május 1-jén megnyílt a látogatók 

előtt a Közlekedési Múzeum. 
• 124 éve, 1889. május 1-jén született Lambrecht 

Kálmán paleontológus, ornito-lógus, etnográfus, a 
Pécsi Tudományegyetem tanára, az őslénytan 
biológiai irányának kiemelkedő egyénisége, jelentős 
tudományos ismeretterjesztő író († 1936). 

 
május 2. Eseményei, Évfordulók 

• május 2.: 
o A papi hivatások világnapja 

• 79 éve, 1934. május 2-án a felsőház elfogadta az 
1934. évi X. törvénycikket a „M. kir. József Nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem” 
létesítéséről, így egy szervezetben egyesült a József 
Műegyetem, a soproni Bánya- és Erdőmérnöki 
Főiskola, az Állatorvosi Főiskola, valamint a 
Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kar; az 
összevont egyetem a következő karokból állt: 1. 
Mérnöki és építőmérnöki, 2. Gépész- és 
vegyészmérnöki, 3. Bánya-, kohó- és erdőmérnöki, 
4. Mezőgazdasági és állatorvosi, 5. 
Közgazdaságtudományi. 

• 164 éve, 1849. május 2-án tették le az esküt 
Szemere Bertalan miniszterelnök, egyben 
belügyminiszter és kormányának tagjai, mely 
alkalommal a kormányfő beszédében programját 
forradalmi, köztársasági és demokráciai irányúnak 
vallotta; ezt a szellemiséget erősítette meg a 
Kossuth-címer használata. 

 
május 3. Eseményei, Évfordulók 

• május 3.: 
o Nemzetközi sajtószabadság napja 

• 124 éve, 1889. május 3-án a világhírű fizikus Eötvös 
Loránd  személyében először választott elnökévé a 
Magyar Tudományos Akadémia természettudóst.  
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Ugyanezen közgyűlésen Kőnig Gyula matematikust és 
Hőgyes Endrét, a magyarországi mikrobiológia egyik 
megalapozóját a Tudományos Akadémia rendes 
tagjává választották. 

• 134 éve, 1879. május 3-án született Réthly Antal 
meteorológus, az első magyar éghajlati atlasz 
készítője, a Kárpát-medencében megfigyelt időjárási 
jelenségek, földrengések és sarki fénytünemények régi 
feljegyzéseinek összegyűjtője († 1975). 

 
május 4. Eseményei, Évfordulók 
• május 4.: 

o A magyar Tűzoltók napja 
o Szent Flórián napja 
o Spanyolország: baszk nemzeti nap 
o USA: a tanár ünnepe 

• 1709 éve, 304. május 4-én hunyt el Szent Flórián, a 
tűzoltók védőszentje  

• 164 éve, 1849. május 4-én született Hegedűs Károly, 
a magyar iparoktatás kiemelkedő alakja, 1884–1914 
között a budapesti Állami Közép ipartanoda 
igazgatója († 1925). 

• 184 éve, 1829. május 4-én Bolyai Farkas közzétette 
matematikai főműve, a Tentamen etc. előfizetési 
felhívását. 

• 209 éve, 1804. május 4-én tartotta meg Bolyai 
Farkas, a matematika, fizika és kémia meghívott 
professzoraként a marosvásárhelyi főtanodán 
székfoglaló beszédét; az iskola ma az ő nevét viseli. 

 
május 5. Eseményei, Évfordulók 
• május 5.: 

o Esélyegyenlőség napja 
o Európa nap 
o Hollandia: a felszabadulás napja, a német 

csapatok 1945-ös kapitulációja 
o Észak-Korea: Buddha születésnapja, gyermeknap 
o május első vasárnapja május 5.: Anyák napja, (az 

Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában 
és Ausztriában május második vasárnapján 
ünneplik) 

• 49 éve, 1964. május 5-én – az Európa Tanács 
megalakulásának 15. évfordulóján – az Európa Tanács 
Miniszteri Bizottsága határozatot hozott arról, hogy a 
megalakulás napja, május 5-e Európa-nap. 

• 64 éve, 1949. május 5-én 10 állam: Belgium, Dánia, 
Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, 
Írország, Luxemburg, Norvégia, Olaszország és 
Svédország által Londonban aláírt szerződés alapján 
megalakult az Európa Tanács. 

• 124 éve, 1889. május 5-én nyílt meg hivatalosan a 
látogatók előtt a párizsi Eiffel-torony . 

• 199 éve, 1814. május 5-én született Balassa János 
sebészorvos, egyetemi tanár, az MTA tiszteletbeli 
tagja, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 
alatt az orvosi kar igazgatója († 1868). 

 
 
 
 

május 6. Eseményei, Évfordulók 
• május 6.: 
o Jászok Napja (Jászjákóhalma) 

o a magyar Sport napja 
o Anyák napja utáni első hétfő május 6.: Anya 

Nélkül Nevelkedő Gyermekek Napja 
• 19 éve, 1994. május 6-án nyílt meg a Csalagút, 

vagyis a Franciaország és Nagy Britannia közötti 
„Channel Tunnel”. 

• 84 éve, 1929. május 6-án született Paul Christian 
Lauterbur amerikai kémikus, a 2003. évi fiziológiai 
és orvostudományi Nobel-díj kitüntetettje megosztva 
Peter Mansfielddel, az MRI (mágneses 
magrezonanciás képalkotás) terén tett felfedezéseiért 
(† 2007). 

• 154 éve, 1859. május 6-án hunyt el Alexander von 
Humboldt  német természettudós és utazó, Wilhelm 
von Humboldt öccse (* 1769). 

 
május 7. Eseményei, Évfordulók 
• május 7.: 

o Asztma világnapja 
• 50 éve,Aachen, 1963. május 7. –én hunyt el 

Kármán Tódor , gépészmérnök, fizikus, alkalmazott 
matematikus, a szuperszonikus légi közlekedés atyja 

(lásd megemlékezésünket a 8. sz. oldalon!) 
 

• 189 éve, 1824. május 7-én tartották meg Bécsben 
Ludwig van Beethoven IX. szimfóniájának 
ősbemutatóját, melynek negyedik, zárótétele 
Friedrich Schiller 1785-ben írt „An die Freude” (Az 
örömhöz) című költeményének megzenésítése, amely 
a humanizmus himnusza, s amelyet Örömóda-ként 
ismer a világ. 

 
május 8. Eseményei, Évfordulók 
• május 8.: 

o Nemzetközi Vöröskereszt és Vörös Félhold 
napja 

o Japán, Tajvan: anyák napja 
• 219 éve, 1794. május 8-án fejezték le a francia 

forradalomban Antoine Lavoisier francia kémikust, 
az anyagmegmaradás törvényének felfedezőjét, a 
modern kémia atyját. ( * 1743). 

• 359 éve, 1654. május 8-án Otto von Guericke német 
tudós Magdeburgban bemutatta „nyolclovas 
kísérlet” -ét a légüres tér és a légnyomás 
bizonyítására. 

 
május 9. Eseményei, Évfordulók 
• május 9.: 

o Az Európai Unió Ünnepe 
o Oroszország: a győzelem napja 

• 24 éve, 1989. május 9-én hunyt el Kárteszi Ferenc 
matematikus, egyetemi tanár, akadémikus, a Bolyai-
kutatás és Bolyai János Appendix. A tér tudománya 
című műve közreadásának kiemelkedő alakja (* 
1907). 
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május 10. Eseményei, Évfordulók 
• május 10.: 

o A Mentők napja Magyarországon 
o Madarak és fák napja Magyarországon 

• 34 éve, 1979. május 10-én hunyt el Bibó István 
magyar jogász, társadalomkutató, 1956-ban a Nagy 
Imre kormány államminisztere (* 1911). 

• 104 éve, 1909. május 10-én hunyt el Böckh János 
bányamérnök, geológus, miniszteri osztálytanácsos, 
a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, 26 
évig a Magyar Királyi Földtani Intézet igazgatója, a 
Magyarhoni Földtani Társulat  alelnöke, majd 
tiszteleti tagja (* 1940). 

• 119 éve, 1894. május 10-én nyílt meg az Aquincumi 
Múzeum, a főváros első saját alapítású múzeuma. 

• 144 éve, 1869. május 10-én a Utah állambeli 
Promontory Summit-ban elkészült az Első 
Transzkontinentális Vasút, amely az Egyesült 
Államok keleti és nyugati partvidékét kötötte össze. 

• 154 éve, 1859. május 10-én született Stodola Aurél 
gépészmérnök, fizikus és matematikus, a zürichi 
műegyetem tanára, feltaláló († 1942). 

• máj. 10. Jónás Ödön K. halálának 80. évfordulója 
(Kassa, 1851. dec. 10. - Budapest, 1933. máj. 10.) 
Mérnök, műegyetemi tanár. A budapesti 
műegyetemen 1872-ben szerezte oklevelét. 1872-től 
ugyanitt tanársegéd. 1873-ban a Tisza vidéki vasút 
mérnöke. 1874-ben a műegyetemen helyettes tanár, 
közben 1877-től reáliskola segédtanára, majd 1883-
tól az általános géptan és géprajz ny. r. tanára. 1905-
1907-ben a műegyetem rektora. Gépészeti tárgyú 
cikkei főként a Gazdasági Mérnökben jelentek meg. 
Több műszaki és gazdasági testület és hatóság 
tagjaként tevékenyen részt vett az iparügyek 
igazgatásában és mint országgyűlési képviselő 1881-
től a politikai életben is. 

• máj. 10.Reuss Endre halálának 45. évfordulója 
(Budapest, 1900. júl. 1. - Budapest, 1968. máj. 10.) 
Gépészmérnök, egyetemi tanár. Érettségije évében 
(1918) matematikai pályázatát Eötvös Loránd-díjjal 
jutalmazták. Oklevelét a budapesti József 
Műegyetemen szerezte (1922), ezután két évig a 
műszaki mechanika tanszéken volt tanársegéd, 
közben matematikát oktatott a Ludovika Akadémián. 
1924-1950-ig a Fővárosi Gázműveknél mérnök, majd 
műszaki tanácsos. 1950-53-ban a Vegyiműveket 
Tervező Nemzeti Vállalat tervezési osztályát vezette, 
1953-tól a műszaki egyetem műszaki mechanika 
tanszékén egyetemi tanár. 1955-57-ben a 
gépészmérnöki kar dékánja volt. A „Zeitschrift für 
angewandte Mathematik und Mechanik” c. 
folyóiratban 1930-ban publikált tanulmány-
sorozatával jelentősen hozzájárult a képlékenységtan 
matematikai megalapozásához. Az itt kifejtett 
alapvető jelentőségű, széles körben hivatkozott 
elméletet a szakirodalom mint "Reuss-Prandtl-
modellt" tartja számon. 

 
 
 

május 11. Eseményei, Évfordulók 
• május 11.: 

o Puerto Rico: anyák napja 
• 132 éve Budapest, 1881. május 11.-én született 

Kármán Tódor , teljes nevén Szőllőskislaki Kármán 
Tódor, német nevén Theodore von Kármán 
(Budapest, 1881. május 11.– Aachen, 1963. május 7.)  
gépészmérnök, fizikus, alkalmazott matematikus, 
aerodinamikus, egyetemi tanár, akit az amerikai 
légierő (USAF) védőszentjének becéznek, és a 
szuperszonikus légi közlekedés atyjaként, valamint a 
rakétatechnológia és hiperszonikus űrhajózás egyik 
úttörőjeként is ismernek. A budapesti Műegyetemen 
szerzett diplomát, ahol Bánki Donát mellett egy ideig 
tanársegédként dolgozott, majd a Ganz Rt. mérnöke 
lett. Göttingenben, Prandtl mellett aerodinamikai 
tanulmányokat folytatott, itt doktorált. Max Bornnal 
együttműködve fontos eredményeket értek el a 
kristályok dinamikai elméletében. 1912-ben egy évig 
Selmecbányán oktatott, majd elfogadta az aacheni 
egyetem professzori ajánlatát. Az első 
világháborúban a Monarchia hadseregében szolgált, 
előbb ruharaktárosként, majd a Bécs melletti 
Aerodinamikai Laboratóriumban. Itt fejlesztette ki 
1917-ben a világ első helikopterét, a PKZ-t, 
kifejlesztésében Petróczy István, Zurovetz Vilmos és 
Asbóth Oszkár működött közre. A háború után 
hazatért, de 1919-ben már újra Aachenben tanít. 
1933-ban véglegesen letelepedett az Egyesült 
Államokban. Itt részt vett a rakétakutatásokban 
(Guggenheim-laboratórium). Fontos szerepet játszott 
az első rakéták kifejlesztésében. Őt tekintik a 
szuperszonikus repülés atyjának. Űrkutatással is 
foglalkozott. A National Medal of Science kitüntetést 
81 évesen John F. Kennedy elnöktől vette át. 

(lásd megemlékezésünket a 8. sz. oldalon!) 
 
május 12. Eseményei, Évfordulók 
• május 12.: 

• Ápolónők nemzetközi napja 
• Ausztrália: az ápolók napja, a krónikus fáradtság 

napja. 
 
május 13. Eseményei, Évfordulók 
• május 13.: 

o Az Egészség és Biztonság nemzetközi napja 
Magyarországon a bányaiparban 

• máj. 13. Jendrassik György születésének 115. 
évfordulója. (Budapest, 1898. máj. 13. - London, 
Anglia, 1954. febr. 7.) Gépészmérnök, feltaláló.1916-
ban megnyerte az akkor induló fizikai 
Tanulóversenyt (a mai fizikai Eötvös-verseny 
elődjét). Addig csak matematikából rendezett az 
érettségizettek számára Tanulóversenyt a 
Mathematikai és Physikai Társulat. Jendrassik 
mögött Szilárd Leó lett a második helyezett. 
Tanulmányait a charlottenburgi és a budapesti 
műegyetemen végezte 1922-ben. A Ganz-gyár 
tanulmányi osztályába lépett, s itt alkotta meg első 
találmányát, a gyors járatú, négyütemű, sűrítő nélküli 
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kis Diesel-motort, amelyet Ganz-Jendrassik-motor 
néven gyártottak. Velük indult meg a hazai vasutak 
(elsőként egy DSA sínautó, 1927) és a Duna-
tengerhajózás dieselesítése. Motorjait több országban 
is gyártották, s nemzetközileg is ismertekké váltak. 
Jendrassik-motorral futottak a Ganz-gyár nagysikerű 
motorvonatjai, az Árpád-sínautóbusz, valamint az 
egyiptomi, argentin stb. exportra gyártott 
motorvonatok. 1927-ben a Ganz-gyár 
motorszerkesztési osztályának vezetője, 1942-ben a 
gyár vezérigazgatója lett. 1937-ben jelent meg másik 
nagy jelentőségű találmánya, a világ első kis 
gázturbinája (100 LE), melyet három más gázturbina-
találmánya követett. Gázturbináinak gyártására 
Ganz-gyári állását megtartva, megalapította a 
Találmány Kifejlesztő és Értékesítő KFT-t. Motor- és 
gázturbinákra vonatkozó magyar szabadalmainak 
száma megközelíti a 80-at. A 2. világháború után a 
megkezdett fejlesztőmunkáját a kedvezőtlen politikai 
és gazdasági környezet miatt nem tudta folytatni, 
ezért 1947-ben emigrált. Rövid ideig Argentínában 
élt, majd végül Londonban telepedett le. 1951-ben 
londoni emigrációjában az államosított Ganz gyár 
részéről megkeresték szabadalmainak ügyében. A 
jövőt illetően lemondott itthoni szabadalmairól, a 
múltra vonatkozó igényei alapján azonban addig 
gyártott motorjai után részesedést ítéltetett meg 
magának nemzetközi bíróság  útján. 

 
május 14. Eseményei, Évfordulók 
• május 14.: 
• 114 éve, 1899. május 14-én tudósítás jelent meg a 

Szegedi Naplóban Pollák Antal és Virág József 
betűíró gyorstávíró találmányáról, a Magyar 
Mérnök- és Építész Egyletben bemutatott Pollák-
Virág-féle gyorstávíróról, mellyel óránként 40000 
szót tudtak továbbítani. 

• 124 éve, 1889. május 14-én született Zechmeister 
László magyar-amerikai vegyész-mérnök, egyetemi 
tanár, akadémikus, a kromatográfia kiemelkedő 
kutatója († 1972). 

 
május 15. Eseményei, Évfordulók 
• május 15.: 

o Az Állat- és Növényszeretet Napja 
Magyarországon,– amely a Fővárosi Állat- és 
Növénykert kezdeményezésére indult. 

o Család nemzetközi napja 
o A Szlovákiai magyarok emléknapja 

• 154 éve, 1859. május 15-én született Pierre Curie 
Nobel-díjas francia fizikus, kémikus († 1906). 

 
május 16. Eseményei, Évfordulók 
• május 16.: 

• Telefonos lelki-elsősegély szolgálat napja 
• Oroszország nemzeti ünnepe 

• 64 éve, 1949. május 16-án az oktatási reform kapcsán 
a Budapesti Tudományegyetemen a Bölcsészet-
tudományi Karról leválasztották a Természet-

tudományi tanszékeket, és felállították az önálló 
Természettudományi Kart (TTK). 

• 114 éve, 1899. május 16-án kelt "Ajándékozási 
szerződés"-ben Konkoly-Thege Miklós a magyar 
államkincstárnak aján-dékozta az általa alapított és 
fejlesztett ógyallai csillagvizsgálót annak teljes 
felszerelésével, és a hozzá tartozó birtokkal együtt. 

• 174 éve, 1839. május 16-án született Kühne Ede 
német származású gépgyáros, feltaláló, a magyar 
mezőgazdasági gépgyártás megteremtője († 1903). 

 
május 17. Eseményei, Évfordulók 
• május 17.: 

o Távközlési világnap 
o Telefonos lelki-elsősegély szolgálat napja 
o Az AIDS áldozatainak világnapja 

• Geleji Sándor születésének 115. évfordulója 
(Nagykikinda, 1898. máj. 17. - Budapest, 1967. nov. 
3.) Kohómérnök, egyetemi tanár. Tanulmányait a 
soproni Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolán 
végezte 1926-1935 között a Magyar 
Rézhengerműveknél, 1935-től 1949-ig a Csepeli 
Fémműveknél működött. 1946-tól a soproni 
kohómérnöki karon a kohógéptan tanszék tanára. 
1949-től oktatói és tudományos munkásságot 
folytatott. 1952-től a kohómérnöki kar Miskolcra 
költözésével munkásságát a miskolci Nehézipari 
Műszaki Egyetemen folytatta. A kohászat gépészeti 
és elméleti mechanikai problémáival foglalkozott. 
1950-től az MTA tagja volt. 

• 264 éve, 1749. május 17-én született Edward Jenner 
angol sebész, a himlő elleni védőoltás feltalálója († 
1823). 

 
május 18. Eseményei, Évfordulók 
• május 18.: 

o Internet világnap 
o Múzeumi világnap 
o A földtani természetvédelem napja 

• 204 éve, 1809. május 18-án született Vállas Antal 
mérnök, matematikus, csillagász, térképész, 
egyetemi tanár, akadémikus († 1869). 

 
május 19. Eseményei, Évfordulók 
• május 19.: 

o Húsvét utáni 50. nap 2013. május 19.: 
Pünkösd napja. Pünkösd minden évben május 
10-e és június 13-a közé esik. 

o A Tömegtájékoztatás világnapja 
o Vietnam: Ho Si Minh születésnapja 

• 61 éve1952 május 19.-én hunyt el Káplány Géza 
(Erzsébetváros, 1880 február 4. – Budapest, 1952 
május 19.) magyar könyvtáros. 
1923-tól 1949-ig a Technológiai és Anyag-vizsgáló 
Intézet könyvtárának vezetője. Létrehozta a intézet 
vidéki fiókkönyvtárait, modernizálta a Technológiai 
Intézet könyvtárát. Magyarországon az elsők között 
vezette be a tizedes osztályozási rendszert. 

(lásd megemlékezésünket a 7. sz. oldalon!) 
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május 20. Eseményei, Évfordulók 
• május 20.: 
• 44 éve, 1969. május 20-án nyitották meg Budapesten 

a II. kerület Bem József u. 20. sz. alatt az Öntödei 
Múzeumot. 

• Schweitzer Pál születésének 120. évfordulója 
(Miskolc, 1893. máj. 20. - State College, 
Pennsylvania, USA, 1980. ápr. 12.) Magyar születésű  
gépészmérnök, egyetemi tanár. 1917-ben fejezte be 
gépészmérnöki tanulmányait Budapesten, 1920-tól az 
Egyesült Államokban élt. Kezdetben gépgyári 
munkásként dolgozott, majd hamarosan 
szerszámtervező, 1922-ben már motorkonstruktőr 
lett. A dízelmotorokról írt két tanulmányának 
megjelenése után tanársegédnek hívták meg a State 
College-i állami egyetemre. A hallgatók számára 
motorkísérleti laboratóriumot létesített, itt alapozta 
meg a gyakorlati oktatást és itt folytatta kísérleteit. 
1929-ben egy évig Drezdában képezte tovább magát. 
Amerikába visszatérve egyetemi tanárrá nevezték ki. 
Több mint 30 találmányára kapott szabadalmi 
oltalmat. Előadókörutakat tett Európában és 
Japánban. 1964-ben látogatott haza először. A 
budapesti műszaki egyetemen egyik legjelentősebb 
találmányáról, egy elektronikus szabályozóról, az 
Optimizer -ről tartott bemutatót és előadást. A 
dízelmotor fejlesztés egyik legkiválóbb egyénisége. 

 
május 21. Eseményei, Évfordulók 
• május 21.: 

o A magyar Honvédelem napja 
• 49 éve, 1964. május 21-én hunyt el James Franck 

német-amerikai fizikus, az 1925. évi fizikai Nobel-díj 
kitüntetettje megosztva Gustav Ludwig Hertz-cel 
"az elektronok és atomok közötti ütközés 
törvényeinek felfedezéséért" (* 1882). 

• 74 éve, 1939. május 20-án a Pan-Am elindította első 
transzatlanti járatát. 

• 89 éve, 1924. május 21-én megalakult a „Stella” 
Csillagászati Egyesület. 

• 119 éve, 1894. május 21-én megnyílt a Manchesteri 
Hajócsatorna. 

 
május 22. Eseményei, Évfordulók 
• május 22.: 

o a biológiai sokféleség (diverzitás) nemzetközi 
napja 

• 64 éve, 1949. május 22-én született Szöllősi-Nagy 
András vízmérnök, a budapesti Műegyetem és a 
kanadai Waterloo Egyetem professzora, az Egyesült 
Nemzetek Nevelési, Tudományos és Kulturális 
Világszervezete (UNESCO) tudományos 
föigazgatóhelyettese, valamint az UNESCO 
Nemzetközi Hidrológiai Programjának (IHP) 
főtitkára. 

 
május 23. Eseményei, Évfordulók 
• május 23.: 
• Lilienthal, Otto  születésének 165. évfordulója 

(Anklam, Poroszország (ma Németország), 1848. 

máj. 23. - Berlin, 1896. aug. 10.) Német feltaláló. 
Berlini mérnöki tanulmányai befejezése után több 
gyárban tervezőmérnökként dolgozott, majd saját 
gépgyárat alapított. E mellett kitartóan foglalkoztatta 
az emberi repülés problémája. Testvérével, Gustavval 
együtt tanulmányozta a madarak repülését, vizsgálta a 
szárnyak mozgását, a légellenállás szerepét. 
Tapasztalataik alapján sikló repülőszerkezeteket 
épített, melyekkel nagyszámú kísérletet végzett. 
Eleinte egyszárnyú siklógépeket épített, később 
kifejlesztett kétfedelű gépeket is, két madárszerű 
szárnnyal. Gépei könnyű anyagokból, textilszövetből, 
fűzfavesszőből épültek. 1890 és 1896 között több 
mint 2000 repülési kísérletet végzett siklójával, a 
legnagyobb megtett távolság 350 méter volt. Egy 
kétfedelű siklógéppel végzett repülés során lezuhant 
és halálos sérülést szenvedett. Kísérleteinek 
eredményeire később a Wright-fivérek, Wilbur és 
Orville is támaszkodhattak, bár ők más 
kiindulópontból végezték fejlesztéseiket. 

• 70 éve (Budapest, 1943. május 23.) született Dr. 
Ginsztler János, a Gépipari Tudományos Egyesület 
tiszteletbeli elnöke, Széchenyi-díjas magyar 
gépészmérnök, hegesztőmérnök, egyetemi tanár, a 
Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az 
MSZT elnöke, a Magyar Mérnökakadémia ügyvezető 
elnöke. Tudományos kutatási területe az 
anyagtudomány és az online diagnosztikai módszerek 
fejlesztése és a károsodásanalízis. Fontos 
eredményeket ért el a magas hőmérsékleten üzemelő 
erőművi anyagok károsodásanalízise területén. 
Jelentős oktatói és tudományos közéleti munkássága, 
1991 és 1998 között a Budapesti Műszaki Egyetem 
nemzetközi rektorhelyetteseként számos nemzetközi 
egyetemi együttműködést szervezett, nemzetközi 
tudományos szervezeti tagságai sokrétűek. 

(lásd megemlékezésünket a 20. sz. oldalon!) 
 

május 24. Eseményei, Évfordulók 
• május 24.: 

o az európai nemzeti parkok napja 
o Bermuda: Bermuda nap 

• 154 éve, 1859. május 24-én megnyitották a 
Debrecen - Miskolc közötti vasútvonalat. 

• 199 éve, 1814. május 24-én hunyt el Mitterpacher 
Lajos természettudós, egyetemi tanár, az 
agrártudományok hazai úttörője (* 1734). 

• Kopernikusz, Nikolausz (Copernicus, Nicolaus) 
halálának 470. évfordulója (Torun, Lengyelország, 
1473. febr. 19. - Frauenburg, Kelet-Poroszország, 
(ma Frombork, Lengyelország), 1543. máj. 24.) 
Lengyel csillagász, orvos, matematikus, közgazdász, 
kanonok. Krakkóban, majd Bolognában tanult, orvosi 
diplomát szerzett. 1510-ben hazatérve a Kelet-
poroszországi Fromborkban kanonok, csillagászati 
megfigyeléseket végzett és a kor irodalmát 
tanulmányozta. Újplatonista felfogása szerint az 
égitestek a "legtökéletesebb" kör alakú pályán 
keringhetnek, ezért elvetette az Arisztotelészi-
Ptolemáioszi földközpontú (geocentrumos) rendszert, 
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amely a bolygók látszó mozgását csak úgy írhatta le, 
ha többszörösen összetett, excentrumos pályákat 
alkalmaz. Arra a következtetésre jutott, hogy minden 
bolygó, a Földdel együtt a Nap körül kering 
(heliocentrumos rendszer). A napközpontú rendszert 
1514-ben egy kéziratos füzetben ("Commentariolus") 
ismertette, nagy művét éveken át tökéletesítette és 
javította. Nyomtatásra csak a német Georg Joachim 
Rheticus (1514-1576) látogatása után állította össze. 
A Kopernikuszi rendszerről először Rheticus 
könyvecskéje, a "Narratio prima" adott szélesebb 
körben hírt (1540). Nagy műve "Az égitestek 
körforgásáról" (De revolutionibus orbium 
coelestium) 1543-ban, halála évében jelent meg, egy 
kiadói előszóval, amely a napközpontú rendszert csak 
matematikai modellként állítja be. A mű évtizedekig 
nem keltett különösebb vitát, csupán a benne foglalt 
pontos táblázatokat használták efemeris-számolásra. 

Giordano Bruno és főleg Galilei fellépése terelte rá a 
teológusok figyelmét, 1616-ban a római Index 
kongregáció a "hibák kijavításáig" a tiltott művek 
listájára helyezte, terjesztését és tanítását eltiltotta. A 
tilalmat formailag csak 1832-ben oldották fel. 
Fromborkban Kopernikusz gyógyítással, és 
gazdasági kérdésekkel, pl. pénzreformmal is 
foglalkozott, tevékenyen részt vette a Német 
Lovagrend elleni küzdelemben. Emlékét, a nagy 
számú szobron és emlékművön kívül egy nagy 
holdkráter, valamint az 1322.sz. kisbolygó visel. 

 
május 25. Eseményei, Évfordulók 
• május 25.: 

o Afrika felszabadulásának napja 
• 124 éve, 1889. május 25-én született Freund Mihály  

Kossuth-díjas akadémikus, egyetemi tanár, a hazai 
kőolaj- és földgázipari kutatások kiemelkedő 
művelője, a petrol-kémiai kutatások egyik elindítója 
(† 1984). 

• 92 éve,született Terplán Zénó (Hegyeshalom, 1921. 
május 25. – Miskolc, 2002. január 16.) Széchenyi-
díjas gépészmérnök, egyetemi tanár, az MTA tagja. 
Terplán Zénó számos szakmai és civil szervezet 
munkájában vett részt. Maga is meghatározónak 
tartotta életében az 1981 és 1990 közötti időszakot, 
amikor a Gépipari Tudományos Egyesület országos 
elnöke volt (1998-ban a GTE örökös tiszteletbeli 
elnökévé választotta). 1986-tól a MTESZ Tudomány- 
és Technikatörténeti Bizottságának az elnöke volt. 
Hosszú ideig volt a Gép című folyóirat 
szerkesztőbizottságának a tagja, de szerkesztette a 
Technika, illetve Magyar Technika és az idegen 
nyelvű Műegyetemi Közleményeket is. 1979-től 1996-
ig volt a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci 
Akadémiai Bizottsága tudományos titkára, illetve 
elnöke. Miskolcon több évtizeden át volt a városi 
tanács tagja, ebbeli tevékenységét ismerte el a város 
1995-ben, amikor díszpolgárává választotta, illetve 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye önkormányzatától 
1992-ben Pro Comitatu kitüntetést kapott 

(lásd megemlékezésünket a 18. sz. oldalon!) 

május 26. Eseményei, Évfordulók 
• május 26.: 

o Grúzia: a függetlenség napja (1918) 
o május utolsó vasárnapja május 26.: 

Gyermeknap,  
o május utolsó vasárnapja május 26.:  
o A magyar hősök emlékünnepe 

• 84 éve, 1929. május 26-án avatták fel a budapesti 
ezredéves emlékmű központi szoborcsoportját (a Zala 
György által alkotott, győzelmet jelképező Gábor 
arkangyal és a hét honfoglaló vezér), valamint a "nemzeti 
hősök országos emlékkövét" (Kertész K. Róbert alkotása) 
a Hősök terén. 

• 44 éve, 1969. május 26-án hunyt el Allan Haines 
Lockheed amerikai repülőgép-tervező, gyáriparos, az 
Egyesült Államok egyik vezető repülőgépipari cége, 
a Lockheed Aircraft Corporation egyik alapítója (* 
1899). 

 
május 27. Eseményei, Évfordulók 
• május 27.: 

o Guadeloupe: a rabszolgaság eltörlésének napja 
o Ukrajna: Kijev napja 

• 449 éve, 1564. május 27-én hunyt el Jean Calvin 
(Kálvin János) francia származású svájci 
reformátor , humanista tudós, a kálvinizmus 
névadója (* 1509). 

 
május 28. Eseményei, Évfordulók  
• május 28.: 

o Örményország: a függetlenség napja (1921) 
o Dominikai Köztársaság, Svédország: anyák 

napja 
o május utolsó keddje május 28: Nemzetközi 

Tejnap 
 
május 29. Eseményei, Évfordulók 
• május 29.: 

o Hősök napja 
o USA: emlékezés napja 
o május utolsó szerdája május 29: Kihívás Napja 

• 94 éve, az 1919. május 29-én bekövetkezett 
napfogyatkozás megfigyelése lehetővé tette az 
Albert Einstein-féle relativitáselmélet fény 
elhajlásra vonatkozó tétele igazának ellenőrzését. 

• 104 éve, 1909. május 29-én hunyt el Gothard Jenő 
csillagász, az MTA levelező tagja (* 1857). 

• 114 éve, 1899. május 29-én Kőnig Gyula a Magyar 
Tudományos Akadémia összes ülésén bemutatta a 
Bolyai Farkas és Gauss Frigyes Károly levelezése 
címmel a két világhírű tudósnak Schmidt Ferenc és 
Paul Stäckel gondozásában megjelent rendkívűli 
jelentőségű korrespondenciáját. 

• 114 éve, 1899. május 29-én született Cholnoky 
László vegyész és gyógyszerész, az MTA levelező 
tagja, Kossuth-díjas († 1967). 

• 184 éve, 1829. május 29-én hunyt el Sir Humphry 
Davy brit kémikus, a biztonsági bányászlámpa 
feltalálója (* 1778). 



 

ELŐZETES HÍREK A GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET MÁJUSI ESEMÉNYEIRŐL 
 

- 7 - 

GÉPIPAR TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ II. ÉVFOLYAM 2013. 05. SZÁM (MÁJUS)  

• máj. 29. Miklós Ödön halálának 90.évfordulója 
(Finke, 1857. dec. 14. [1856.] - Passau, Németország, 
1923. máj. 29.) Mérnök, politikus. Tanulmányait 
Budapesten a műszaki egyetemen végezte, gyakorlati 
munkásságát a Budapest-Zimony vasútvonal 
építésével kezdte, majd a budapesti gabonaelevátor 
építésének vezetője lett (1880-1883). Hosszabb 
tanulmányutat tett az USA gabonaelevátorainak 
tanulmányozására. 1892-ben országgyűlési 
képviselő, 1893-tól földművelésügyi államtitkár, 
majd 1900- ban a párizsi világkiállítás helyettes 
magyar kormánybiztosa. 

 
május 30. Eseményei, Évfordulók 
• május 30.: 

o Horvátország: az államiság napja 
o Nicaragua: anyák napja 

• 308 éve, 1705. május 30.-án jelent meg a 
„ Mercurius Hungaricus”, az első magyarországi 
hírlap. II. Rákóczi Ferenc rendelte el kiadását latin 
nyelven, elsősorban a külföld számára, a Habsburg 
propaganda ellensúlyozására. 

• 164 éve, 1849. május 30-án született Fabinyi Rudolf  
magyar vegyész, tudományszervező, az első magyar 
nyelvű kémiai folyóirat – a Vegytani Lapok – 
alapítója, a Magyar Kémikusok Egyesülete első 
elnöke († 1920). 

 
• máj. 30. Faller Károly  halálának 100. évfordulója 

(Selmecbánya, 1857. máj. 21. - Budapest, 1913. máj. 
30.) Fémkohómérnök, főiskolai tanár. Tanulmányait a 
selmecbányai akadémián végezte, 1876-ban szerzett 
oklevelet. 1882-ben a selmecbányai bányaiskolához 
nevezték ki tanárnak, hol kilenc éven át tanított. 1891-
94 között hivatali pályáján előrehaladva több állami 
fémkohóműnél működött. 1894-ben a selmecbányai 
akadémia fémkohászattani tanszékére hívták meg. 
1906-tól akadémiai tanárként vezette a fémkohászati 
tanszéket. A fémkohászattanról írt munkája jó ideig az 
egyetlen magyar fémkohászati munka volt. 

• 49 éve, 1964. május 30-án hunyt el Szilárd Leó 
magyar amerikai atomfizikus, biofizikus (* 1898). 
Szilárd Leó (Budapest, Terézváros, 1898. február 11. 
La Jolla, Kalifornia, 1964. május 30.) magyar 
származású fizikus. Az első, aki felismerte, hogy 
nukleáris láncreakció (és az atombomba) 
létrehozható. Mivel félelmetes lehetőségnek tartották, 
hogy először a náci Németország fejlessze ki az 
atombombát, meggyőzték Franklin D. Rooseveltet, 
hogy nekik kell elsőnek lenniük. Részt vett az erre 
irányuló Manhattan tervben. 

(lásd megemlékezésünket a 12. sz. oldalon!) 
 
május 31. Eseményei, Évfordulók 
• május 31.: 

o Nemdohányzó világnap 
• 114éve, 1899. május 31-én született Bárány Nándor 

Kossuth-díjas gépészmérnök, optikai feltaláló, 
műegyetemi tanár, akadémikus († 1977). 

• 119 éve, 1894. május 31-én jelent meg a Molnárok 
Lapja első száma Jutassy Ödön szerkesztésében. 

• 79 éve, 1934. május 31-én született Szabó Imre 
gépészmérnök, műegyetemi tanár, a műszaki 
tudomány doktora, a BME Hő- és Rendszertani 
Intézetének alapító igazgatója, a Magyar Energia 
Hivatal főigazgatója; tiszteletére az Energia-
gazdálkodási Tudományos Egyesület 1998-ban Szabó 
Imre-Díj kitüntetést alapított († 1997). 

(lásd megemlékezésünket a 11. sz. oldalon!) 
 

 
KÁPLÁNY GÉZA 

(1880-1952) 
 
61 éve1952 május 19.-én hunyt el Káplány Géza 
(Erzsébetváros, 1880 február 4. – Budapest, 1952 május 
19.) magyar könyvtáros. 1923-tól 1949-ig a Technológiai 
és Anyag-vizsgáló Intézet könyvtárának vezetője. 
Létrehozta a intézet vidéki fiókkönyvtárait, modernizálta a 
Technológiai Intézet könyvtárát. Magyarországon az elsők 
között vezette be a tizedes osztályozási rendszert. 
 
Szegedi és budapesti középiskolai tanulmányai után a 
Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémiát végezte el 
(1898), majd tényleges szolgálatot teljesített 1907-ig. 
Ekkor lemondott tiszti rangjáról és „A ma militarizmusa” 
címmel leleplező könyvet írt. Több éven át külföldön, 
Párizsban és Londonban folytatott tanulmányok után tért 
haza, ahol csatlakozott a polgári radikális értelmiséghez. 
Az első világháborúban közkatonaként szolgált, 1916-
1920 közt hadifogoly volt. Egyetemi tanulmányait - 
megszakításokkal – a Budapesti Tudományegyetemen 
végezte. 1944-ben „A mérnökszellem modern korunk 
szolgálatában” című (1939-es) tanulmányával 
bölcsészdoktorátust szerzett.  
 
1911-ben bekapcsolódott a Társadalomtudományi 
Társaság munkájába. 1913-tól a Kereskedelmi Múzeum 
könyvtárosa, itt  Magyarországon az elsők között vezette 
be a tizedes osztályozási rendszert. 1923-tól 1949-ig a 
Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet könyvtárának 
vezetője. Létrehozta a intézet vidéki fiókkönyvtárait, 
modernizálta a Technológiai Intézet könyvtárát. 
 
1931-ben indította meg a „Műszaki Bibliográfiai 
Közleményeket”, az első magyar műszaki kurrens 
szakbibliográfiát. Külföldi intézményekkel együttműködve 
egy műszaki forrás- és adattudakozó központ kiépítését is 
megkezdte. A Technológiai Központ Barátainak 
Egyesülete alapító tagja. 1937-től a Magyar Könyvtárosok 
és Levéltárosok Egyesülete könyvtári szakosztályának 
elnöke volt. Mint a téma legkiválóbb hazai szakértője, ő 
vezette a magyar delegációt az 1937-es párizsi 
dokumentációs világkongresszuson, majd 1948-ig rendre a 
szakterület további nemzetközi rendezvényein. Még 
közreműködött a Műszaki Dokumentációs Központ 
(OMIK) 1949-es megszervezé-sében, majd élete utolsó 
éveiben annak munkájában.  
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KÁRMÁN TÓDOR 
(Budapest, 1881. május 11. – Aachen, 1963. május 7.) 

 

 
 
132 éve született Budapesten, 1881. május 11.-én 
Kármán Tódor , teljes nevén Szőllőskislaki Kármán 
Tódor, német nevén Theodore von Kármán (Budapest, 
1881. május 11. – Aachen, 1963. május 7.) gépészmérnök, 
fizikus, alkalmazott matematikus, akit az amerikai légierő 
(USAF) védőszentjének becéznek, és a szuperszonikus 
légi közlekedés atyjaként, valamint a rakétatechnológia és 
hiperszonikus űrhajózás egyik úttörőjeként is ismernek.  
 
Tudta nélkül a német repüléstechnika alapjainak 
letételével a német légierő, a Luftwaffe kifejlesztéséhez is 
sokban hozzájárult. Mint fizikus és alkalmazott 
matematikus sokban hozzájárult a hidrodinamika és a 
modern gázdinamika, illetve az aerodinamika huszadik 
századbeli fejlődéséhez. Számos kutatóintézet, valamint 
nemzeti és nemzetközi irányító bizottság megteremtésével, 
megszervezésével vagy irányításával bízták meg. 
Segítségét számos ország nagyra becsüli. 
 
Származása, korai élete  
Kármán Tódor apja, Kármán Mór, a filozófia és a 
neveléstan neves budapesti egyetemi tanára volt, nagy 
tekintéllyel rendelkezett az egyetemi középiskolai 
tanárképzés gyakorlatának alakításában, s aki 
Szőllőskislaki nemesi nevét a közoktatásban végzett 
munkájáért nyerte el. – Bátyja: Kármán Elemér (1876–
1927) kriminál-pedagógus, pszicho-lógus, jogász. Tódor 
oktatása magánúton kezdődött. A számtan volt a kedvence, 
és emlékezőtehetségét testvérei már korán felismerték, 
amikor ámulatukra hatéves korában képes volt öt- és 
hatjegyű számokat fejben hiba nélkül összeszorozni. Apja 
azonban attól tartva, hogy fia a tehetségét számtani 
mutatványok cirkuszi bemutatására fogja majd használni,  

azt kívánta, hogy humán tárgyakkal, művelődési 
tartalmakkal is foglalkozzék. – Iskolai oktatása kilenc éves 
korában kezdődött a budapesti mintagimnáziumnak is 
nevezett M. Kir. Tanárképző Intézet Gyakorló-
Főgymnasiumában. 
 

Amikor érettségizése évében, 1898-ban megnyerte az 
ország legjobb matematika és természettudomány 
tanulójának szánt országos Eötvös Loránd-díjat külföldre 
készült tiszta matematikát tanulni, de apja ezévi 
idegösszeroppanása és anyagi okok miatt Budapesten 
kellett maradnia. Így apja kívánságának engedve, aki fiát 
egy gyakorlati pálya felé igyekezett irányítani, Tódor a 
jóhírű Királyi József Műegyetemre (ma Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, röviden BME) 
annak gépészmérnöki karára iratkozott be, ahol a neves 
Bánki Donát professzor irányítása alatt tanult. Az 
egyetemet 1902-ben, 22 éves korában fejezte be 
kitüntetéssel.  
 
Munkássága: Európai tevékenysége  
Az egyetem elvégeztével egy egyéves sorkatonai 
szolgálatra hívták be az osztrák-magyar közös hadseregbe. 
Hazatértével Donát professzor hidraulika tanársegédjeként 
kapott alkalmazást a Műszaki Egyetemen, de a Ganz gyár 
tanácsadójaként is dolgozott. 

 
1906-ban Kármán a Magyar Tudományos Akadémia 
ösztöndíjával Németországba utazott tanulmányai 
folytatására a göttingeni egyetemen (Universität 
Göttingen) ahol a neves Ludwig Prandtl professzor 
felügyelete alatt a hidrodinamikával és aerodinamikával 
együtt a határréteg-elméleten és a repülőgép szárnyprofil-
elméletén dolgozott. Nagy befolyással volt rá Prandtl 
mellett David Hilbert és Felix Klein is; ez növesztette a 
repülés elmélete iránti különös érdeklődését. Így amikor a 
repülők alkatrészei szilárdságának a problémája merült fel 
és a Krupp gyár egy hidraulikus prést ajánlott fel nagy 
fémszerkezetek nyomás alatti eltorzulásának 
tanulmányozására, amihez matematikai modellezést is 
csatolt ezt a témát választotta doktorátusi értekezésére, ami 
mind magyarul  mind németül megjelent nyomtatásban. A 
doktori diplomával együtt egy „privát docens” 
állásajánlatot is kapott. Később a Zeppelin Léghajóépítő 
Társaságnak lett egy szélcsatorna használatára szüksége, 
aminek megépítését a göttingeni egyetemre bízták. 
Kármán a szélcsatorna használatával végrehajtott 
tanulmányai közben figyelt fel 1911-ben egy váltakozó 
irányba forgó örvény kialakulására egy lapos akadály 
mögött, amit róla neveztek el Kármán-örvénysornak, vagy 
-örvényútnak; ez utóbbi elnevezés az örvények váltakozó 
irányát az utcák váltakozó oldali megvilágításához 
hasonlítja. Ez idő alatt Kármán Max Born fizikussal is 
társult az atomok mozgásának tanulmányozására, a 
rácsdinamika Fourier egyenletek általi leírásával. Egy 
rövid félévet a Selmecbányai Bányászati Akadémián 
töltött el professzori állásban, de amikor látta, hogy ott 
nem kaphat elég anyagi támogatást kísérleti munkára 
visszatért Göttingenbe. 
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Kármán 1913-ban elfogadta a Technische Hochschule 
Aachen által felajánlott és az aacheni Aeronautikai 
(Repüléstani) Intézet igazgatói állásával járó tanári állást a 
„Repüléstan és Mechanika” tanszék élén. A 
kutatóintézetben hamarosan egy erős kutatócsoport 
megszervezésébe kezdett a kísérleti berendezés lényeges 
megjavításával, egy szélcsatorna megtervezésével is. Hugo 
Junkers közeli segítőtársa lett a Junkers J-1 szállító-
repülőgép aerodinamikai megtervezésében. Ennek az első 
konzolos tartású szárnnyal ellátott, kizárólag fémfelépítésű 
repülőnek a szárnyprofilterveit diákjai értékelték ki az 
egyetem szélcsatornáján. 
 
Az első világháború kitörésével 1914-ben ismét az Osztrák-
Magyar hadseregbe hívták be. Idejét nagyrészt a Bécs 
melletti Aerodinamikai Laboratóriumban töltötte, ahol 
késedelem nélkül egy repülőfejlesztési kísérleti 
laboratóriumot rendezett be szélcsatornával. Itt Petróczy 
István, Zurovetz Vilmos és Asboth Oszkár 
közreműködésével együtt egy a helikopter elvein épült, de 
csak egy helyben lebegő kötött tüzérségi megfigyelőeszközt 
terveztek, építettek és üzemeltettek, amit később PKZ 
néven szabadalmaztattak. A háború végén 1918-ban 
visszatért Magyarországra arra számítva, hogy talán a 
magyar tudományos oktatási rendszer alapvető 
modernizálásában lesz valami fontos szerepe. A 
Tanácsköztársaság idején közoktatási népbiztos-
helyettesként dolgozott az Oktatásügy Minisztériumban, de 
a történelmi események felértékelésével a feladatot 
reménytelennek ítélte. A Tanácsköztársaság bukása után ez 
a pozíció nem is maradt meg és 1920 őszén a MAeSz 
Magyar Aero Szövetség is kizárta tagjai közül. Így 
visszatért Aachenbe az Aeronautikai Intézet és az egyetem 
„Repüléstan és Mechanika” tanszékének vezetésére, és 
Hollandiának egyik szomszédos részén választott lakhelyet.  
 
Aachenben – a német repülőgépgyárosok anyagi 
támogatásával – a szilárd akadályok áramló folyadékokra 
és gázokra való hatását, a turbulencia-elméletet, és a gázok 
szilárd testekre gyakorolt emelőerejét (repülőgép 
szárnyprofil) tanulmányozva intenzív alapvető kutatási 
programba kezdett nem is sejtve, hogy ez milyen lényeges 
előnyt szolgáltat majd a modern német légierő, a Luftwaffe 
létrehozásához a második világháború idejére. 
 
Amerika 
A 30-as évek elején a német nemzetiszocialista irányzat 
terjedésével állása bizonytalanná vált. Mivel Kármán már 
volt Amerikában amikor a California Institute of 
Technology (Pasadena) Nobel-díjas professzora, Robert 
Millikan 1926-ban hozzá fordult segítségért egy 
szélcsatorna megtervezésével kapcsolatban és meghívta 
intézetéhez, majd 1928-ra munkaideje felét már egyébként 
is Amerikában töltötte, 1930-ban a Caltech 
kezdeményezésére tervezett Guggenheim Aeronautical 
Laboratory (GALCIT) által felajánlott igazgatói állást nem 
tudta elutasítani. A szuperszonikus repülés elméletéhez 
1932-ben nevezetesen azzal járult hozzá, hogy a 
háromdimenziós Navier-Stokes áramlási egyenleteket 
egyetlen egyenletre egyszerűsítette és az áramlás útjába 

helyezett akadályok különböző pontjai közelében mért 
fizikai adatok tanulmányozásával arra megoldást javasolt. 
Ezt a szuperszonikus repülés feladataira alkalmas Kármán-
Moore elméletnek nevezett megoldást ma is széles körben 
használják. 1933-ban véglegesen letelepedett az Egyesült 
Államokban és 1936-ban az amerikai állampolgárságot is 
felvette. Kármán alapította meg 1933-ban az Amerikai 
Egyesült Államok Aeronautikai Tudományának Intézetét 
(US Institute of Aeronautical Sciences) és kutatást indított a 
folyékony anyagok mechanikája (angolul: fluid mechanics) 
a turbulenciaelmélet és a szuperszonikus repülés területén, 
valamint a matematikának a gépészmérnöki, repülőgép-
szerkezeti és talajerózió területén való alkalmazásával is. 
 

 
 
Előadás közben a Jet Propulsion Laboratory, (sugárhajtás 

laboratórium) előadótermében 
 
Bár a rakéták elméletével már a húszas évek óta lépést 
tartott, jól ismerve korai elméleteivel foglalkozó tudósait, 
az orosz Konsztantyin Eduardovics Ciolkovszkij, a francia 
Robert Esnault-Pelterie, az amerikai Robert Goddard az 
erdélyi születésű német Hermann Oberth valamint a német 
származású lettországi szovjet Fridrih Cander[m 13] munkáit 
[9] érdeklődése rövidesen erősen a rakétakutatás felé hajlott, 
mihelyt a második világháború idején megtudta, hogy a 
németek rakétákat fejlesztettek ki hadi célokra. Ezt az 
érdeklődést az Angliának a rakétafegyverekkel (angolul 
doodlebugs) való bombázása felőli hír is továbbserkentette. 
Kármán hatására a modern amerikai felsőfokú 
aerodinamikai oktatás fejlődése is lényegesen felgyorsult. 
Ez a CALTEC-en a rugalmasságtannak, a szerkezeti 
tervezésnek, az üzemanyag- és szerkezeti anyag-kémiának, 
és a hajtómű-konstrukciónak a tananyagba belefoglalásával, 
vagy annak kiterjesztésével a reaktív (lökhajtásos, 
torlósugár-hajtásos) és a szuperszonikus repülés 
tervezésének, előbb a start-rakéták, majd a nagyobb, 
ballisztikus rakéták tervezésének oktatásához is vezetett. 
Ezúton az atomfizika bevándorolt tudósai (Szilárd Leó, 
Albert Einstein, Enrico Fermi majd Robert Oppenheimer) 
szaktudásaihoz hasonlóan a második világháború végére 
Kármán modern aerodinamikája és szervezőképessége is az 
Egyesült Államok nagyhatalmi eszközévé vált. 
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Az amerikai állam anyagi támogatásával Kármán alapított 
meg Pasadenában egy aerodinamikai kísérleti 
laboratóriumot, ami neve 1944 után 
Laboratory (Sugárhajtás-laboratórium) lett és amely élére 
Kármánt jelölték ki. Ez az intézet később jelesen szolgálta 
az amerikai űrkutatási programot is. Kármánt, mint az 
USAF speciális tanácsadóját 1939-ben egy (a világon 
legelső) hatméteres 40.000 lóerős szélcsatorna tervezésére 
kérték fel, aminek segítségével a légierő hatalmas lépéseket 
tett a repüléskutatásban. Az amerikai hadi, honvédelmi 
hatóságokkal való szoros együttműködés szolgálatára az 
USA hadügyminisztériumának főtanácsadójára való 
kinevezése után Kármán állította fel az Amerikai Légier
Tudományos Tanácsadói Elnökségét (USAF Scientific 
Advisory Board) Kármánnak a háború után alkalma volt 
tanulmányozni a német rakétakutatás eredményeit is, amit 
sikeresen használt az amerikai sugárhajtásos és ballisztikus 
repülés továbbfejlesztésére. Így a rakéta üzemanyag
aerotermokémia és magneto-hidrodinamika
a rakéta hajtóművek modernizálása útján Kármán az 
amerikai műholdtervezés és űrkutatás hajtóerejévé vált.
 
Nemzetközi szereplése: 
Kármán a háború után megtartotta a CALTEC t
igazgatói pozícióját és az amerikai légierő

kapcsolatát, előbb a NATO-nak lett tanácsadója, maj
1949-ben lemondott igazgatói pozícióiról és 
költözött. A NATO Repüléstani Kutatás és Fejlesztés 
Csoportjának (Advisory Group for Aeronautical Research 
and Development, AGARD) és később a Nemzetközi 
Repüléstudományi Tanácsnak (International Cou
the Aeronautical Sciences, ICAS) és az Asztronautikai 
Világszövetségnek (International Astronautical 
Federation) keretében folytatott tevékenysége folyamán 
kitartó szervezőmunkával 1960-ra létrehozta az 
nemzetközi fórumát, a Nemzetközi Asztronautikai 
Akadémiát (International Academy of Astronautics
aminek Kármán támogatásával, legutolsó 
szülővárosába tett látogatása után 1963-ban M
is tagja lett. Ebben az évben halt meg Aachenben.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kármán emlékére 1991-ben kiadott amerikai bélyeg
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Tudományos tevékenységének 
(Forrás az angol nyelvű Wikipédia listája)
Ismereteinket a következő tudomá
ki: 

• Rugalmasság 
• Rezgés 
• Hőátadás 
• Kristálytan 

Speciális tudományos közremű
• Nem-elasztikus torzulás elmélete,
• Kármán örvénysor

alakú akadály utáni sodorvonalak
• Lamináris áramlás stabilitása,
• Turbulencia, 
• Szárnyprofil körüli egyenletes és nem

áramlás 
• Határrétegek 
• Szuperszonikus aerodinamika

Nevéhez fűződnek : 
• Föppl-Kármán egyenletek (rugalmas lemezek 

elhajlása) 
• Born-von Kármán határ

(kristálytan) 
• Chaplygin-Kármán-Tsien megközelítés (potenci

áramlás) 
• Falkowich-Kármán egyenlet (transzonikus áramlás)
• Von Kármán konstans (fal
• Kármán vonal (aerodinamika és asztrodinamika)
• Kármán-Horváth egyenlet (turbulencia)
• Kármán-Nikuradze korreláció (nagy viszkozitású 

folyadékok áramlása) 
• Kármán-Pohlhausen paraméter (határrétegek)
• Kármán-Treffz transzformáció (szárnyprofil elmélet)
• Kármán Prandtl törvény (áramlási sebesség fedetlen 

csatornákban) 
• Kármán integrálegyenlet (határréteg elmélet)
• Repülő orrkúp-tervezés Haack

csúcsív, vagy boltív (szuperszonikus aerodinamika)
• Kármán örvénysor (áramlás henger alakú tárgy 

mögött) 
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Kitüntetései és emlékezete: 
Kármán számos kitüntetést kapott: 
• United States National Medal of Science, vagyis 

Egyesült Államok Nemzeti Tudományos Érme (1963) 
első birtokosa 

• Franklin Gold Medal, aranyérem (1948) 
• Member of the Royal Society (az angol királyi 

társaság tagja) 
• A Prandtl-gyűrű, a Gauss-érem, Kelvin-érem, 

Guggenheim-érem és Watt-érem tulajdonosa. 
• A Budapesti Műszaki Egyetem gyémánt-diplomáját a 

tiszteletbeli doktori címmel együtt 1962-ben kapta 
meg. Ugyanebben az évben kapta a Bánki Donát-érem 
kitüntetést is. 

Tevékenységét több más ország is nagyra értékelte, úgy 
mint: Franciaország, a Vatikán, Németország, 
Görögország, Spanyolország, Hollandia és az Egyesült 
Királyság is. 
• Emlékét a Hold hátsó oldalán (45°D, 175°K) és a 

Marson (46,5°D, 59°K) egy-egy becsapódási kráter 
neve őrzi. 

• A BME Gépészmérnöki Karának kollégiumát róla 
nevezték el. 

• Kármán Tódor-díj 
• Pasadenában a NASA JPL auditóriuma is az ő nevét 

viseli. 
• Az Aachen-i RWTH Egyetemen az előadótermeket 

magába foglaló épületet Kármán-Auditóriumnak 
nevezik. 

• Budapesten a Közlekedési Múzeum parkjában is áll 
mellszobra. 

Műveinek gyűjteményes kiadása 1956-ban jelent meg 
négy kötetben. 

 
 

 
 

Kennedy elnök átnyújtja Kármán Tódornak a  
United States National Medal of Science kitüntetést. 

1963. február 18-án. 
 

 
 
 
 
 

SZABÓ IMRE  
 (Surd, 1934. - Budapest, 1997.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1934. május 31-én, Surdon született Szabó Imre 
gépészmérnök, műegyetemi tanár, a műszaki tudomány 
doktora, a BME Hő- és Rendszertani Intézetének alapító 
igazgatója, a Magyar Energia Hivatal főigazgatója; akinek 
tiszteletére az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület 
1998-ban Szabó Imre-Díj kitüntetést alapított († 1997). 

 
Édesapja Dr. Szabó Árpád csurgói állatorvos, édesanyja 
Puxbaum Etelka a helyi polgári iskola, majd az I. sz. 
általános Iskola tanára volt. 1944 őszén a kőszegi katonai 
iskolában kezdte meg középiskolai tanulmányait, majd 
néhány hét múlva a csurgói gimnázium tanulója lett. 
Matematikából Matyasovits Ferenc, Fizikából Áts Etele 
volt a tanára. Érettségi után elvégezte a műszaki 
egyetemet, gépészmérnöki diplomájával több, mint tíz 
évig dolgozott a magyar műszeripar legnagyobb 
vállalatánál. Mérnöki munkáját a Ganz Vagon- és 
Gépgyárban kezdte, majd a Mechanikai Mérőműszerek 
Gyárában volt főmérnök. Bejárta a fél világot, a nagy olaj- 
és gázvezetékek, műszereit, irányítási rendszerét tervezte. 
Kandidátusi (1967), majd egyetemi doktori (1973) 
fokozattal egyetemi tanárnak nevezték ki a Budapesti 
Műszaki Egyetemen. Itt kilenc évig volt rektorhelyettes. 
Németh Miklós kormányában az Ipari Minisztérium 
államtitkára. Halála előtt az Energiahivatal igazgatója volt. 
A Budapesti Műszaki Egyetemen kidolgozta a villamos 
kari oktatás számára a gépek és folyamatok rendszertana 
című tárgy új tematikáját, a Gépészmérnöki Kar számára 
az ipari folyamatok rendszertechnikája, valamint a 
rendszer- és irányítástechnika tárgyak anyagát. Több ipari 
szabadalma van. 1997-ben hunyt el, Budapesten. Halála 
után a budapesti Fiumei úti temetőben Szászfalvi László 
csurgói lelkipásztor búcsúztatta, majd Balatonföldváron a 
családi sírboltba helyezték végző nyugalomra. 
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SZILÁRD LEO 
(Budapest, 1998. - La Jolla, Kalifornia, 1964.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1964. május 30-án hunyt el Szilárd Leó magyar amerikai 
atomfizikus, biofizikus (* 1898). Szilárd Leó (Budapest, 
Terézváros, 1898. február 11.–La Jolla, Kalifornia, 1964. 
május 30.) magyar származású fizikus. Az első, aki 
felismerte, hogy nukleáris láncreakció (és az atombomba) 
létrehozható. Mivel félelmetes lehetőségnek tartották, hogy 
először a náci Németország fejlessze ki az atombombát, 
meggyőzték Franklin D. Rooseveltet, hogy nekik kell elsőnek 
lenniük. Részt vett az erre irányuló Manhattan tervben. 
 
Életrajza: 
Spitz Leó néven született egy középosztálybeli zsidó család 
első gyermekeként 1898. február 11-én, Budapesten, a Bajza 
utca 28. sz. alatt. A műszaki és tudományos fellendülés 
korában jött a világra, mikor az emberek elégedettek voltak a 
civilizáció vívmányaival. Édesapja, Spitz Lajos sikeres 
mérnök volt. Édesanyja Vidor Tekla. A család Spitz-ről 
Szilárdra történő névváltoztatását a belügyminiszter 1900. 
október 4-i 104 484 sz. rendelete engedélyezte. Vallásos 
családi háttere ellenére később agnosztikusnak tartották. 
 
Leó koraérett gyermek volt. 13 éves korában elkezdett a 
fizika iránt érdeklődni. Húga, Szilárd Rózsi egyik 
visszaemlékezésében megemlíti, hogy mikor másik bátyja, 
Béla difteritiszt kapott és el kellett tőlük különíteni, Leó 
összeeszkábált egy kisméretű, drót nélküli távíró berendezést, 
és a lakás egyik végében a leadót, a másikban a vevőt állította 
fel, s így beszélgettek testvérükkel. 1908-tól 1916-ig a VI. 
kerületi Reáliskolába járt Budapesten. 1917-ben behívták az 
Osztrák–Magyar Monarchia hadseregébe tüzérnek. Később 
tisztképzőbe került, de sorozatos influenzája miatt tartalékos 
állományba helyezték és leszerelték az első világháború 
végén. A Műszaki Egyetemen kezdte meg tanulmányait, de a 
politikai feszültség és a megfelelő oktatási lehetőség hiánya 
miatt 1919-ben, öccsével Berlinbe költözött. 
 

 
Németország  
Berlinben a Műszaki Egyetemen (Technische Hochschule) 
tanult, de mindenekelőtt Albert Einstein, Max von Laue, 
Erwin Schrödinger, Walter Nernst és Fritz Haber (akik 
akkoriban Berlinben tanítottak) bűvkörébe került és 
hatásukra a fizikára kezdett összpontosítani. 1921-ben 
abbahagyta műszaki tanulmányait és átiratkozott a Berlini 
Egyetemre (University of Berlin), ahol fizikát tanult, többek 
között Max von Laue-tól. Egyik előadás után megmutatta 
munkáit Einsteinnek, aki felfigyelt rá, s ezt követően 
Szilárd gyakran hazakísérte a folyóirat-olvasóból. 
 
1922 augusztusában cum laude doktorált, miután közreadta 
disszertációját „Entrópiacsökkentés termodinamikai 
rendszerben intelligens lény hatására” címen, amely igen 
nagy feltűnést keltett szakmai körökben. Ebben, korát 
messze megelőzve vizsgálja – és lényegében tisztázza –, az 
értelem információtermelő szerepének és a hőtan II. 
főtételének összefüggését, amit ma az informatika és az 
agykutatás kiindulópontjának, az információelmélet és a 
kibernetika előfutárának tekintenek. Neumann János 
jelentős mértékben erre épített a kvantummechanikai 
méréselmélet kidolgozásakor. Posztdoktori munkáját a 
berlini Kaiser Wilhelm Főiskolán kezdte el Hermann 
Markkal. Itt készítette tanulmányait a „Kristályban 
szabálytalanul szóródó röntgensugarak”  és „A 
röntgensugarak kristályban való polarizációja 
visszaverődéskor” címen. 1924-ben megkezdte 3 éves 
asszisztensi munkáját a Berlini Egyetem Elméleti Fizika 
tanszékén. Korai dolgozatai közül számos foglalkozott soha 
el nem végezhető gondolati kísérletek logikai 
konzekvenciájával. 1930-ban itt, Berlinben találkozott 
jövendőbeli feleségével, Gertrude Weiss-szel. 
 
1925 és 1933 között több szabadalma is született, ebből 
nyolc Albert Einsteinnel közösen. 1929-ben nyújtotta be a 
részecskegyorsító szabadalmát, 1931-ben az 
elektronmikroszkópét, majd 1931. március 2-án tették 
közzé a legsikeresebb Einstein-Szilárd szabadalmukat, 
amely egy új típusú hűtőszekrényre vonatkozott. Szilárd és 
Einstein egyik nap szörnyű tragédiáról olvasott az újságban: 
egy család megfulladt, mert éjszaka mérges gáz (kén-
dioxid) szabadult ki a jégszekrényük hibás szelepéből, 
amely beszivárogott hálószobájukba. A tudósok ekkor 
kijelentették: Találni kell valami olyan megoldást a 
szivattyúzásra, amely nem okoz balesetet. És ekkor 
megalkották az elektromágneses szivattyút. Ebben az volt 
újszerű, hogy nem tartalmazott könnyen meghibásodó 
forgóalkatrészt vagy dugattyút, hanem a folyékony fém 
elektromágneses továbbításával történt a hűtés. Remélték, 
hogy a felfedezés érdekelni fogja az AEG-t, s habár nagy 
hangja miatt sosem lett belőle termék, az elvet hatékonyan 
használták 1942-ben az Amerikai Egyesült Államokban az 
atomreaktor fejlesztésénél, és ma is ezen az elven hűtik a 
tenyész-reaktorokat. 
 
Ebben az időszakban tanársegédként dolgozott, majd 
egyetemi magántanár lett. Több elméleti fizika előadást 
tartott Erwin Schrödingerrel és  Neumann Jánossal, 



 

ELŐZETES HÍREK A GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET MÁJUSI ESEMÉNYEIRŐL 
 

- 13 - 

GÉPIPAR TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ II. ÉVFOLYAM 2013. 05. SZÁM (MÁJUS)  

valamint magfizikát és kémiát Lise Meitner-rel. 1932-ben 
az Egyesült Államokba látogatott és megkísérelt 
megszervezni egy tudományos bojkottot Japánnal szemben 
tiltakozásul Japán Kínával szembeni agressziójára. 
 
1933-ban Adolf Hitler vette át a hatalmat Németországban. 
Szilárd megérezte az új idők szelét: „Bepakoltam két 
bőröndömet, hogy bármelyik pillanatban elhagyhassam az 
országot.” A Reichstag felgyújtása után elérkezettnek látta 
az időt és felszállt a bécsi gyorsra. A kocsik kongtak az 
ürességtől. Másnap azonban már fel sem lehetett férni erre 
a vonatra és a nácik a határon megállították a kocsikat és 
kiszállították a zsidókat. „Az embernek nem kell sokkal 
okosabbnak lennie a többinél, ha boldogulni akar az 
életben, az is elég, ha csak egy nappal megelőzi őket” 
gondolt vissza erre a szerencsés, ám nagyon is tudatos 
menekülésre. 
 
Anglia 
Rövid bécsi tartózkodás után március végén Angliába 
költözött. „Gyermekkoromban két dolog érdekelt: a fizika 
és a politika, de soha nem gondoltam, hogy e két terület 
valaha kapcsolatba kerül egymással. Valószínűleg politikai 
tájékozottságomnak köszönhetem, hogy életben maradtam, 
s a fizikának köszönhetem, hogy érdekes az életem” – 
emlékezett vissza később Szilárd. 
 
Londonban T. A. Chalmersszel dolgozott együtt a St. 
Bartholomew Kórházban. A Szilárd-Chalmers folyamat, 
amit itt dolgoztak ki, nemcsak rendkívül érdekes és eredeti, 
hanem nagy a gyakorlati jelentősége a radioaktív preparatív 
technika szempontjából is. E folyamat tette lehetővé azt, 
hogy egy elemből neutron-besugárzással annak egy 
radioaktív izotópja majdnem hordozómentesen előállítható, 
és lényegében egyszerű fizikai, kémiai módszerekkel 
elkülöníthető. 
 
Szilárd rengeteg menekült tudósnak szerzett állást az angol 
egyetemeken Hans Bethe segítségével, aki a következőket 
mondta róla: „Szilárd mindenütt feltűnt, ahol tudományos 
viták zajlottak, sokunknak úgy tűnt, hogy egyszerre akár 
több helyen is képes különös részecskék módjára 
materializálódni, majd újra eltűnni, hogy másutt, egészen 
váratlan helyen és időben újra felbukkanjon.” Szilárd 
rábírta Sir William Beveridge-et, hogy megalapítsa az 
Academic Assistance Councilt, egy szervezetet, melynek 
célja, hogy segítsen a náci Németországból elüldözött 
tudósoknak. Ebben a periódusban rengeteg szabadalmat 
nyújtott be és különböző vállalkozásokban vett részt, 
melyekből megélhetését biztosította (és állandó támadási 
felületet nyújtott kritikusainak). 
 
Lord Ernest Rutherford és társai felfedezték, hogy az atom 
lényegében üres térből áll, mert az elektronok egy parányi 
atommag körül mozognak és a mag néhány ezerszer kisebb, 
mint maga az atom, ami általában stabil és változatlan, ám 
néhány esetben hirtelen szétesik és más kémiai elemmé 
alakul, ezt nevezik radioaktivitásnak. A radioaktív elemek 
atomja közül egyszerre általában csak néhány darab bomlik 
el, a fizikusok azonban felismerték, hogy ha a rengeteg 

atommagot sikerül egyidejűleg bomlásra késztetni, akkor 
egy hatalmas robbanás keletkezik, és mérhetetlen energia 
szabadulna fel. 
Akkoriban egyes fizikusok azt tartották, hogy a Nap 
energiáját is a magreakciók adják. 1934-ben Londonban, a 
Royal Society-ben Rutherford előadásában az atommag 
hatalmas energiájáról beszélt, de kijelentette, hogy az 
atomenergia gyakorlati felhasználása lehetetlen, mert 
folyamatot a Földön nem lehet létrehozni. Az előadásról 
hazatartó Szilárd Leót azonban irritálta, hogy valamit 
megvalósíthatatlannak mondanak (más források szerint 
Szilárd nem vett részt az előadáson, csak a London 
Timesból értesült Rutherford véleményéről). Az általa is 
terjesztett hagyomány szerint, amikor később London 
belvárosában, a Southhampton Lane-en ballagva 
megállította egy piros lámpa, akkor ötlött eszébe a 
neutronok láncreakciója, mint az atomenergia 
kiszabadításának lehetősége. (Barátai szerint azonban ezen 
legendában van némi szépítés, ugyanis Szilárd sosem állt 
meg a piros lámpáknál.) A gyakorlati megoldást a 
következőkben látta: ha lenne egy olyan kémiai elem, 
amely két neutront bocsát ki, miután elnyelt egy neutront, 
amely megfelelően instabil, akkor ezzel az elemmel létre 
lehet hozni a nukleáris láncreakciót, ha fel lehetne halmozni 
belőle a kritikus mennyiséget. Ez volt a későbbi 
atombomba-elmélet kiinduló receptje. 
 
Felfedezése nemcsak felvillanyozta, hanem meg is 
rémítette. 1934-ben és 1936-ban két szabadalmat jelentett 
be a British Admirality-nek. Egy nyilvánosat, melyben 
homályosan utal az energiatárolásra és egy titkosat, amely a 
bomba elvét írta le, de nem tudta, melyik elemmel tud a 
láncreakcióban részt venni. 8000 fontot kért, hogy 
megvizsgálhassa a periódusos rendszer elemeit. Azt akarta 
kideríteni, hogy melyik elemnél következik be egy neutron 
hatására olyan magreakció, amely két neutront termel, s így 
a szaporodó neutronok a magreakciók lavinaszerű áradatát 
idézik elő. A szabadalmi leírásban a neutronduplázó elem 
lehetőségeként a berilliumot, brómot és az uránt javasolta, 
és megemlítette, hogy az önfenntartó láncreakció csak egy 
kritikus tömeg felett lehetséges. Kérését azonban 
visszautasították és a pénzt nem kapta meg. Szilárd később 
kijelentette, hogy Nobel-díjat kellett volna kapnia, amiért 
nem végezte el a kísérletet, hiszen akkor pár évvel előbb 
születhetett volna meg maga az atombomba, s ez a tény 
megváltoztatta volna az egész emberiség történelmét. 
 
1935-ben megkapta a menekültstátuszt és folytatta 
magfizikai kutatásait az oxfordi Clarendon Laboratory-ban. 
Ekkor az irídiumra koncentrált, amely különös 
izotópaktivitást mutatott. Nem tudta meggyőzni kollégáit, 
Enrico Fermit sem, hogy az atomenergia gyakorlati 
felhasználása megvalósítható, és egyben igen veszélyes, 
ezért a kutatásokat ellenőrzés alá kell vonni. 1937-ben 
folytatta magfizikai kutatásait Oxfordban, és James Tuckkal 
egy elektrongyorsítót tervezett. Néhányszor járt az Egyesült 
Államokban az 1930-as évek közepén és fontolóra vette, 
hogy itthagyja Európát, mivel a háború lehetősége egyre 
inkább körvonalazódott. 1938 szeptemberében a müncheni 
egyezmény idején (melyben a Szudéta-vidéket Anglia 
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Franciaország és Olaszország beleegyezésével egyszerűen 
Német-országhoz csatolták) egy előadáson vett részt az 
Egyesült Államokban, s látva Anglia politikai gyengeségét 
Németországgal szemben, eldöntötte: New Yorkba 
költözik. 
 
Egyesült Államok 
New Yorkban a Columbia Egyetemen, a Pupin 
laboratóriumban Walter Zinn-nel dolgozott együtt a 
neutronemisszió kutatásában. Rájött, hogy az irídium nem 
alkalmas a láncreakcióhoz, és az uránt kezdte vizsgálni. 
1939 januárjában itt érte a hír, hogy Németországban 
felfedezték: a neutrongazdag urán két könnyebb, 
feltehetően neutronszegényebb atommagra hasad szét. A 
német felfedezés háborúra gyakorolt feltételezett hatásáról 
Albert Einsteinnel közösen levelet küldött Franklin D. 
Roosevelt elnöknek (Einstein–Szilárd-levél). A hír hallatán 
ötlött fel benne a gondolat, hogy hátha így lesz egy 
neutronból kettő. Kutatásuk során felfedezték, hogy 
valószínűleg két gyors neutron bocsátódik ki maghasadás 
közben, és valószínűleg ez az elemi urán tartja életben a 
láncreakciót. Unszolására az urán-víz rendszer kísérletét 
Chicagóban Enrico Fermi és tőlük függetlenül Joliot-Curie 
is elvégezte, igazolva Szilárd sejtését. A háború előszelét 
megérezve Szilárd meg akarta akadályozni, hogy a 
felfedezést publikálják, de Joliot-Curie ellenezte ezt, s így 
az 1939 őszén napvilágot látott. Ekkor ajánlotta Szilárd az 
urán-grafit rácsot a nukleáris reaktor tervezéséhez. 1940-
ben csupán 6 000 dollárt kapott a kormánytól kutatásaira. 
Enrico Fermivel és Herbert Andersonnal bebizonyították, 
hogy a víz és urán-oxid rendszer egyik feltétele lehet az 
öntápláló láncreakciónak. Szilárd cikket írt „Divergens 
láncreakciók urán és karbon rendszerekben” címmel (a 
későbbiek folyamán ezt dolgozta ki részletesebben az „A-
55 jelentés”-ben) a chicagói Metallurgiai Laboratórium 
(Metallurgical Laboratory) számára, amelyben az 
inhomogén térbeli elrendezésű urán-grafit reaktor rendszert 
taglalja) melyet a 1940. február 16-án publikáltak a 
Physical Review-ban, annak ellenére, hogy Szilárd kérte: a 
háború végéig a cikk ne jelenjen meg. 
 
A második világháború közeledtével Szilárd egyre 
intenzívebben foglalkozott az atomelmélet fegyverként való 
megvalósításával. Ismert volt, hogy a német nukleáris 
kutatások előrehaladott állapotban vannak. Ezért úgy 
érezte, hogy kutatásaik eredményét vissza kell tartani a 
publikálástól. Szilárd, kollégáival, Wigner Jenővel és Teller 
Edével remélték, hogy pénzügyi támogatást kapnak az 
Amerikai Egyesült Államok kormányától és finanszírozzák 
a kutatás teljes költségét, s így bebizonyíthatják, hogy 
lehetséges nukleáris láncreakciót elindítani. Nagy nehezen 
meggyőzte Enrico Fermit, hogy a magfizikai láncreakció 
katonai lehetősége óriási. Mivel a legnagyobb uránlelőhely 
Belga Kongóban volt, ezért fel akarták hívni a belga 
kormány figyelmét ennek jelentőségére, és nem 
utolsósorban a német veszélyre. Wigner Jenő javaslatára 
kettesben meglátogatták Albert Einsteint. Miután Szilárd 
elmagyarázta neki a láncreakció lényegét, s mivel gyűlölte 
a nácizmust, magáévá tette az ügyet. A levelet németül 
Szilárd fogalmazta meg melyet postázott Einsteinnek. 

Einstein a levelet kijavítva vissza küldte, amit Wigner 
lefordított angolra, majd Teller Edével (Wigner ekkor 
Kaliforniában volt) Szilárd újra elment Einsteinhez, aki a 
leveleket aláírta (két levél készült, egy hosszabb és egy 
rövidebb). A leveleket 1939 augusztusában átadták 
Alexander Sachsnak, az elnök egyik barátjának azzal, hogy 
juttassa el Franklin D. Roosevelt elnökhöz. Ez a levél 
körvonalazta a láncreakció megvalósítását és annak 
nemzetvédelmi jelentőségét. A levél azonban csak 
októberben jutott el Roosevelt-hez, aki bizottságot állíttatott 
fel az ügy vizsgálatára. 
 
1939. október 21-ére hívták össze az Uranium Committee 
(„urán bizottság”) első találkozóját, melyen Szilárd, Teller 
és Wigner vett részt, valamint F. L. Mohler, Alexander 
Sachs és R. B. Roberts. Megkérdezték tőlük, konkrétan 
milyen kutatásokat kellene végezni atombomba 
előállításához. Első lépésként 4 tonna grafitra és 50 tonna 
urán-oxidra volt szükségük, mert ezt akarták felhasználni az 
elnyelődés mértékének megmérésére. 
 
Ez az első szállítmány 6 000 dollárba került, és 1940. 
február 20-án érkezett meg. Ezzel indult be a Manhattan-
projekt, amelyben a reaktortervezés Enrico Fermi és Szilárd 
Leó, a kémiai problémák megoldása Wigner Jenő, a 
matematikai számítások elvégzése pedig Neumann János 
feladata volt, sok más amerikai és emigráns tudóssal együtt. 
A finanszírozás mindig konkrét kutatásokra vonatkozott, 
amit szakmailag meg kellett indokolni. Végül a Manhattan-
projekt nagyjából 300.000 dollárt emésztett fel (ami a többi 
háborús kutatás költségeivel összehasonlítva szerény összeg 
volt). A Manhattan-projektet Szilárd Fermivel közösen 
vezette, aki alapos tudós volt, míg Szilárd „csupán” remek 
ötleteivel állt elő. Kiegészítették egymást, de gyakran 
vitába is keveredtek emiatt. Az uránnal azonban nem ment 
minden simán, mert a neutronok csupán a könnyű uránt, az 
U235-öt hasították szét, a nagyobb mennyiségben jelen 
lévő többi atom viszont elnyelte azt, lelassítva, sőt 
megállítva a láncreakciót. Ezért az uránt grafittal vették 
körül, hogy ezzel lelassítsák a neutronok sebességét, 
melyek ezután nem nyelődnek el a nehéz uránban. Ez volt a 
láncreakció kulcsa. A németek is ugyanezzel próbálkoztak, 
de félretették a megoldást, mert arra a hibás eredményre 
jutottak, hogy a grafit elnyeli a neutronokat. Szilárd szerint 
azonban a problémát a grafit nem megfelelő tisztasága 
okozta, mivel a grafit gyártásakor használt bórtartalmú 
elektródok szennyeződést okoztak. 1941-ben az amerikai 
kormány minimális támogatással személyesen intézkedett a 
tiszta urán és a grafit előállításáról, mely elengedhetetlen 
volt a reaktor építéséhez. Szilárd vezetése alatt addig soha 
nem gyártott tisztaságú grafit készült Oak Ridge-ben. 
 
Később rájöttek, hogy a tiszta grafit már nem nyeli el a 
neutronokat, de oly mértékben lelassítja a folyamatot, hogy 
bomba nem készíthető belőle, ezért két új módszert is 
kidolgoztak. Az egyik megoldás az volt, hogy elkülönítik a 
nehéz és a könnyű uránt, amely azután már alkalmas a 
láncreakcióhoz. Azonban ez az eljárás meglehetősen 
bonyolult volt ahhoz, hogy kellő eredményt érhessenek el 
vele. A másik módszer, hogy a grafitba ágyazódó urán lassú 
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láncreakciója folytán hagyják, hogy a nehéz urán elnyelje a 
neutronokat. A neutronok az uránt néhány nap alatt egy 
másik hasadóanyaggá, plutóniummá alakítják át, amely 
könnyen kivonható és bomba készíthető belőle. 
 
Szilárd 1942-ben Chicagóba költözött és 1942 februárjától 
1946 júliusáig vezető fizikusként dolgozott Arthur H. 
Compton-nal a Chicagói Egyetem Metallurgiai 
Laboratóriumban (Metallurgical Laboratory). Ez a 
laboratórium lett az atombomba-fejlesztés, vagyis a 
Manhattan-projekt egyik vezető kutatóbázisa. Mivel a 
nemzetvédelmi kutatási osztály részeként működött a 
Manhattan-projekt, vezetőjének Leslie Groves tábornokot 
nevezték ki és ezzel katonai irányítás alá került a Manhattan 
Projekt. 1942. augusztus 29-én megkezdődött az 
atombomba előállításához szükséges gépek és alkatrészek 
gyártása az Oak Ridge völgyében, a titkos helyet Manhattan 
Districtnek nevezték. A nácik ekkor már felhagytak az 
atombomba készítéssel, mert nem értek el megfelelő 
eredményeket, de az amerikaiak ezt még nem tudták. 
1942. december 2-án, Fermi, Szilárd és munkatársai 
bemutatták az első nukleáris láncreakciót a Chicagói 
Egyetemen, a Stagg Field amerikaifutball-stadion egyik 
lelátója alatt épült grafit reaktorblokkban. Méretei óriásiak 
voltak. A hatméteres atommáglya 45 000 grafittéglából és a 
közéjük ágyazott urán labdacsokból állt. Ez a sikeres 
kísérlet volt Szilárd atomelméletének gyakorlati igazolása. 
 
A Manhattan terv közben Szilárd gyakran volt csalódott a 
kormány nehézkes adminisztrációs és biztonsági előírásai 
miatt. Mint más tudóst, aki beletemetkezett ebbe a 
projektbe, őt is nyugtalanította a hadsereg túlzott szerepe és 
befolyása. Rengeteg feljegyzés, ami ebből az időből 
származik, utal erre az aggodalmára. Az új fegyver 
előállításához egy szigorúan őrzött új-mexikói katonai 
területen, Los Alamosban került sor. Ide azonban Szilárd 
Leót már nem hívták meg, ő Chicagóban maradt. Befolyása 
csökkenni kezdett, háttérbe szorult, sőt kívülállóvá vált. 
Ebben nem kis szerepe volt Groves ezredesnek. Szilárdot 
bosszantotta, hogy ezt a tudományos kísérletsorozatot 
Groves egyfajta hadműveletnek tekinti. Többször 
megkérdőjelezte az ezredes alkalmasságát a Manhattan terv 
vezetésére. Groves felkérte Henry Simson 
hadügyminisztert, hogy internáltassa Szilárdot, mint 
veszélyes ellenséget, de Simson ezt elutasította. Groves 
ekkor a CIA-t uszította Szilárdra azzal a váddal, hogy 
fontos titkokat ad át a náciknak. Szilárdot megfigyelés alá 
helyezték. Titkos jelentések tömege készült róla. Szilárd 
tisztában volt helyzetével, de nem tehetett ellene semmit. 
1943-ban megkapta az amerikai állampolgárságot. 
 
A II. világháború után 
Németország kapitulációja után Szilárd javaslatot terjesztett 
elő Roosevelt elnöknek, amelyben sürgette az atombomba 
használatának korlátozását. Roosevelt azonban meghalt, 
mielőtt a levelet megkaphatta volna. 1945 tavaszán Szilárd 
hatására tudósok egy csoportja elkészítette a Frank-
jelentést, amely körvonalazta a nukleáris fegyverkezés 
veszélyeit. Ez a jelentés fellépett az atombombának a japán 

civil lakosság elleni bevetése ellen, helyette nem-katonai 
jellegű erődemonstrációt javasolt. 
 
Szilárd megpróbálta megértetni, hogy nem egyszerűen egy 
újfajta fegyverről van szó. Amikor valami egyszerre ezres 
vagy tízezres szorzóval változik, az ember nem képes 
felfogni ennek hatását. Ilyen különbség van például egy 
gyalogos és egy szuperszonikus repülő sebessége között. 
Az atombombát eleinte csupán egy új fegyvernek 
tekintették, nem fogták fel annak katonai és társadalmi 
hatását. 1945 júliusában Szilárd petíciót küldött Truman 
elnöknek, amelyben kérte, ne dobjanak atombombát 
Hirosimára. Ezt a petíciót a Metallurgiai Laboratórium 
(Metallurgical Laboratory) 68 tudósa is aláírta. Szilárd 
elküldte Teller Edének is Los Alamos-ba, aki gyakran nem 
értett egyet Szilárddal, most azonban neki adott igazat. A 
Los Alamosi kutatások vezetője, Robert Oppenheimer 
lebeszélte Tellert, hogy segítsen Szilárdnak. Azt állította, 
Szilárd visszaél tudományos tekintélyével, hiszen tudósként 
nem lehet elég tájékozott ebben az ügyben, és így nem 
hozhat teljesen objektív döntést. Groves tábornok, a 
Manhattan terv vezetője sem helyeselte a petíciót, amely 
véleménye szerint veszélyeztette a nemzetbiztonságot és 
leleplezte az atombomba létezését. A petíció soha nem 
jutott el Truman elnökhöz. 1945. augusztus 6-án ledobták 
az első atombombát Hirosimára, majd augusztus 9-én a 
másodikat Nagaszakira. Japán kapitulációja után Szilárd 
igyekezett megakadályozni a May-Johnson féle 
törvénytervezet elfogadását, amely megkísérelte az 
atomenergiát a hadsereg kezébe adni. 
 
A háború után az atomreaktor szabadalmát Szilárd és Fermi 
kapta meg, amit tőlük az Egyesült Államok kormánya 
jelképes 1 dollárért vásárolt meg. Szilárdnak azonban nem 
volt ínyére ez a megoldás. Felajánlotta ingyen a 
szabadalmat, de a kormány fizetni akart érte, ha csak 
jelképesen is. Szilárd ekkor akkora összeget kért, amely 
valamelyest javított volna anyagi helyzetén, de a kormány 
ezt visszautasította. 
Ezt követően Szilárd egyre aktívabban foglalkozott a 
politikával. Megpróbálta meggyőzni a politikusokat, hogy 
az atombomba legfőbb értéke csak az lehet, hogy 
megakadályozzák bevetését a háborúkban. Előadásaiban 
szót emelt a nukleáris fegyverzet ellenőrzése mellett. 
Elítélte a világhatalmak és az elit vezetés szerepét a 
nemzetközi tudományos kommunikáció terén. Számos 
ötletét H. G. Wells munkái inspirálták, melyeket ifjú 
korában mohón olvasott. Wells „The World Set Free” 
(London, 1914) című könyve, melyben megjósolta az 
atomenergia-kutatást, már 1932-ben nagy hatást gyakorolt 
Szilárdra. 
 
Albert Einsteinnel és más tudósokkal együtt 1946-ban 
megalapította az Atomtudósok Válságbizottságát 
(Emergency Committee of Atomic Scientists). Híres 
tudósokat sorakoztattak fel, akik hangoztatták, hogy az 
atombomba elkészítésének módja nem titok, bármelyik 
kormány hozzájuthat, de a bomba ellen nincs orvosság, 
nincs védelem, ezért azt nemzetközi ellenőrzés alá kell 
vonni. A „Bulletin of the Atomic Scientists” oldalain 1947-
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ben megjelent „Levél Sztálinhoz” című cikke, melyben 
felszólította a világ vezetőit, folytassanak nyílt eszmecserét 
az élesedő hidegháború csillapítása érdekében. Cikkeiben a 
békefolyamatról kiegyensúlyozott képet adott, nem 
hibáztatva sem az Egyesült Államokat, sem a Szovjetuniót 
a kialakult helyzetért. Amerikában kommunistaellenes 
hullám futott végig. Amikor a Szovjetunió 1949-ben 
végrehajtotta első kísérleti atomrobbantását, a hidegháború 
és a fegyverkezési verseny folyamata visszafordít-
hatatlannak látszott.  
 
Szilárd ekkor elfordult a politikától, és teljesen a 
biológiának szentelte magát. Úgy tűnt, nem akart többé a 
halállal kapcsolatos dolgokkal foglalkozni, csak az élet 
jelenségeit akarta kutatni. 
 
1946. július 1-jével lemondott a Metallurgiai 
Laboratóriumban (Metallurgical Laboratory) és félállású 
biológiaprofesszor lett a Chicagói Egyetem Sugárbiológiai 
és Biofiziológiai tanszékén. Ugyanakkor félállásban 
tanácsadóként dolgozott az egyetem Társadalomtudományi 
Osztályán az atomenergia társadalmi szempontjainak 
kutatásán. Jellemző vonása Szilárdnak, hogy amikor 
elhatározta, hogy biológiával fog foglalkozni, akkor azt 
előbb alaposan meg akarta tanulni. New York államban 
Cold Springs Harborban évente nyáron rendeztek egy 
mikrobiológia szemináriumot, amin Szilárd rendszeresen 
részt vett. Itt Szilárd megtanult a baktériumokkal dolgozni, 
tápanyagot szaporítani, mikroszkóp alatt számolni, 
megismerte az E-coli bacilusok, a bakteriofágok 
természetét. 
 
Szilárdnak olyan elgondolásai voltak, mint amilyen addig 
senkinek, hiszen fizikai szemszögből közelített a biológia 
felé. 1948-ban Aaron Novickkal kezdett el dolgozni saját 
laboratóriumában a Chicagói Egyetemen és elkezdte 
kutatásait a nukleáris biológia területén. Együtt fejlesztették 
ki a chemostrátot, az eszközt, amely a 
baktériumtenyészetek növekedéséhez változatlan 
feltételeket biztosít. A tápanyag cirkuláltatásával 
stacionárius, vagyis időben nem változó állapotot hozott 
létre, ezzel mutációk keletkeztek, melyeket kiválasztott. Így 
mintegy az evolúció folyamatát valósította meg kémcsőben. 
A chemostrátot hosszabb ideig működtetve több száz 
mutáció állt elő, végül olyan baktériumokat tudott 
előállítani, amelyek egész sereg, a kiindulástól eltérő 
sajátságot mutattak. 1949-ben és 1950-ben számos cikkben 
jelentette meg kutatásai eredményét, mint például 
„Tapasztalatok a chemostráttal baktériumok spontán 
mutációjával”, „Anti-mutánsok”, „Az öregedés 
természete”. Szilárd elmélete az öregedéssel és az emberi 
memóriára vonatkozó elméleteivel kapcsolatban jelentősen 
túlmutatott kutatásain és folyamatosan foglalkozott a 
témával élete hátralévő részében. Tudományos stílusához 
tartozott, hogy a bonyolultról először egy igen egyszerű 
modellt készített a rendszer leglényegesebb jellemzőit 
megtartva. Ehhez kitűnő képzelőereje és tehetsége volt. 
 
Azonban nem sokáig tudta tétlenül nézni, ahogy a 
szuperhatalmak iszonyú mennyiségű fegyvert halmoznak 

fel. Az 1950-es évek végén Szilárd gondolatai inspirálták 
Albert Einsteint és Bertrand Russellt, hogy 
megszervezzenek egy nemzetközi konferenciát az érintett 
tudósok számára. Az első ilyen konferencia Pugwash-ban, 
(Új-Skóciában, Kanadában kapott helyet 1957-ben. Az ezt 
követő találkozók, melyek összefogták a világ tudósait, a 
Pugwash-konferencia nevet kapták. Nyilvánosan ellenezte 
a hidrogénbombafejlesztését és Teller Edével, aki ennek a 
kutatásnak a vezetője volt, többször is éles vitába 
keveredett. Elmagyarázta, hogy az ilyen bomba 
kobaltbevonattal mennyire megnöveli a radioaktív 
szennyezést. Volt egy olyan elmélete is, amely szerint a 
hidrogénbomba csak oly módon lehet hatásos fegyver, ha a 
kutatási eredményeket és az implementációs megoldásokat 
is átadják a Szovjetuniónak. 
 
Folytatta biológiai kutatásait, melyeket különböző állami 
intézmények finanszíroztak, mint a National Advisory 
Healt Council és az Office of Naval Research. Ugyanakkor 
különböző magánvállalatoknál tanácsadóként is dolgozott, s 
találmányait, mint például a folyadék-folyadék leválasztót a 
Podbielniak Ltd. használta fel. 
 
Elméleti biológia és politikai közvetítés 
1953-ban bezárta laboratóriumát és elméleti biológusként 
kezdett dolgozni. Egyetemi évei alatt 1953–1954-ben 
biofizikai óraadó tanár volt a Brandeis Egyetemen. 1956-
ban megkapta a biofizikai professzor címet a Chicagói 
Egyetem Enrico Fermi Nukleáris Tanszékén. Mikor 
Jacques Monod, a párizsi Pasteur Intézet professzora 
megkérdezte, hogyan vált fizikusból biológussá, ő így 
válaszolt: „Olyan érdekes a biológia, hát nincs igazam?”. 
 
1954-ben Aaron Novickkel megtervezte a negatív 
visszacsatolású enzimműködés szabályozását, majd az 
American Academy of Arts and Sciences tagjává 
választották. 1958 után a nukleáris háború 
fenyegetettségének növekedésekor Szilárd politikai 
aktivitása ismét erősödött. Részt vett a második és a 
harmadik Pugwash-konferencia szervezésében, melyeket 
Kanadában és Ausztriában tartottak. 
 
1959-ben publikálta öregedés-elméletét. Diagnosztizálta a 
hólyagrákot, amely betegségben maga is szenvedett. 
Feleségével, Gertrude segítségével áttanulmányozta a 
szakirodalmat és módszereket dolgozott ki a betegség 
felszámolására. Két sugárkezelésen is átesett: 1960-ban és 
1962-ben. Maga szervezte a radiológiai kezelést, ő 
számította ki a dózisokat. Betegségét is arra használta, hogy 
új gyógyászati eljárást dolgozzon ki: a rák radioterápiáját. 
A sugárkezelések során a New York City's Memorial 
Hospitalban Szilárd magnóra mondta életének eseményeit, 
többek közt feltárta a Manhattan tervben játszott szerepét. 
Számos interjút adott, és sok TV-műsorban vett részt, mert 
úgy érezte, már nincs sok ideje hátra. Azonban felgyógyult, 
ezen saját maga is meglepődött. Mindvégig úgy hitte, 
rákbetegsége csak átmenetileg szorult vissza, de a halála 
után végzett boncolás nem mutatott ki testében rákos 
elváltozást. 
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Ebben az időben Szilárd rengeteget írt. Javaslatokat tett a 
nukleáris kor túlélésének szabályaira a „How to Live with 
the Bomb and Survive” (1960) című munkájában. 
Novelláskötetet írt „A delfinek hangja” címmel (The Voice 
of the Dolphins – 1961). A címadó novellában egy 
nemzetközi delfinkutató intézet tudósai megfejtik a delfinek 
nyelvét, felismerik azok magasrendű intelligenciáját, és 
tolmácsolják a kormányaiknak a tőlük kapott meggyőző 
leszerelési javaslatokat. Csak miután a delfinek javaslata 
megvalósult, akkor derül ki a turpisság: nem is a delfinek, 
hanem az egymással szót értő tudósok dolgozták ki azt. 
 
Egy másik szatirikus művében a tudomány túlszervezését 
gúnyolja ki. Kifejti, hogy ha a tudomány egyre gyorsabb 
fejlődése egyre nagyobb veszélybe sodorja a politikailag 
fejletlen emberiséget, akkor mit lehetne tenni a tudomány 
megállítása érdekében. Javaslata szerint a kutatásra nagyon 
sok pénzt kell adni, e pénz leadminisztrálására nagyon sok 
bizottságot kell szervezni. E bizottságok munkájába be kell 
vonni a tudósokat, és akkor idejük annyira 
szétforgácsolódik, hogy a tudomány fejlődése megáll, és az 
emberiség megmenekül saját magától. Novelláiért 1961-
ben a Humán Irodalomtudományok tiszteletbeli doktorává 
avatták a Brandeis Egyetemen. 
 
1959 októbere és 1961 októbere között tárgyalásokat 
folytatott a Szovjetunió miniszterelnökével, Nyikita 
Hruscsovval, akinél a Berlini Válság idején (amikor 
egyetlen éjszaka alatt felépítették a várost 
kettéválasztó falat) magánkihallgatáson járt. Szilárd 
megtudta, hogy Hruscsov nagyon szereti a borotvákat, ezért 
egy borotvát vitt neki ajándékba. Hruscsov elragadtatással 
szemlélte az ajándékot, ekkor Szilárd azt mondta: „De van 
egy kis probléma: a tartalékpengék. Megígérhetem, hogy 
amíg nem lesz háború, ellátjuk önt tartalékpengékkel”. 
Hruscsov mosolyogva így válaszolt: „Ha még egy háború 
lesz, soha többé nem fogok borotválkozni”. Szilárd 
javaslatot tett egy „Moszkva-Washington forródrót” 
felállítására, amely megkönnyítené vészhelyzetben is a 
kommunikációt a szuperhatalmak vezetői között. Ebben az 
évben az atomenergia békés felhasználásáért folytatott 
munkásságáért elnyerte a Washingtoni Tudományos 
Akadémia „Atommal a békéért” díját (Atoms for Peace 
Award). 1961-ben előadás-sorozatot kezdett, melynek során 
nyolc egyetemen és főiskolán járt. Első előadását 1961. 
november 17-én a Harvard Law School Forumon tartotta, 
„Are We On The Road of War?” címmel. Erőfeszítése 
nyomán létrejött az Élhető Világért Tanács (Council for a 
Liveable World), egy politizáló bizottság, amelynek tagjai 
bevételeik két százalékával támogatták a leszerelést hirdető 
politikusjelölteket. 
 
John F. Kennedy elnök megválasztásakor Szilárd 
Washingtonba költözött a DuPont Plaza Hotelbe. Amióta 
elhagyta Magyarországot, sosem lelt otthonra, mindig 
albérletben, bérlakásokban, szállodákban lakott. „Bárcsak 
lettek volna gyökereim, de ha már nem lehettek, hát 
szárnyakat akartam,” emlékezett vissza egy BBC-nek adott 
interjúban. 
 

1962-ben Párizsba utazott, hogy részt vegyen egy 
konferencián, amelynek témája a molekuláris biológia és a 
kibernetika. Sikertelenül próbált megszervezni egy 
közvetlen találkozót a szovjet és amerikai 
tisztségtisztviselők között, melyet ő „angyalprojektnek” 
(Angel Project) nevezett. A kubai rakétaválság idején 
(amikor az amerikai kormány fényképekkel bizonyította a 
Kubába telepített közép-hatótávolságú szovjet 
rakétatámaszpontok létezését), Genfbe repült, hogy 
személyes közbenjárásával elhárítsa a III.világháború 
fenyegető kitörését. Itt élő barátjának ezt mondta: 
„Atomháború lesz! Én vagyok az első amerikai menekült!” 
Tíz hónappal később megépítették a „forródrót”-ot, így egy 
telexgépen keresztül közvetlen összekötöttés jött létre a 
Fehér Ház és a Kreml között. 
 
Az 1950-es évek végén ismerkedett meg Jonas Salkal, a 
gyermekbénulás elleni oltóanyag felfedezőjével. Megtudta, 
hogy Salk olyan intézetet tervez, amelyben a biológusok 
kutatásaik társadalmi hatásait is tanulmányozhatják. 
Tevékenyen részt vett az intézet megalkotásában, és 
rábeszélte Salkot, hogy azt a kaliforniai La Jollában (San 
Diegoközelében) építsék fel. 1963 júliusától Szilárd a La 
Jolla-i „Salk Biológiai Intézet” külső tagja lett, majd 1964 
februárjában La Jollába költözött, és az egytem belső 
tagjává vált. Ismét biofizikával kezdett foglalkozni. Egész 
életében egy ilyen munkahelyet keresett, élete során ez volt 
az első hely, ahol letelepedett és otthont teremtett. 
 
Utolsó munkája egy tanulmány volt az emberi emlékezet 
szerkezetéről és felépítéséről. Halála előtt két nappal nagy 
lelkesedéssel újságolta Magyarországra készülő húgának, 
hogy nagy megelégedésére végzett ezzel a munkával. 1964. 
május 30-án álmában szívroham végzett vele. Emlékét őrzi 
többek között egy, a Holdon róla elnevezett kráter is. 
 
Hamvainak egyharmada a Kerepesi temetőben, a Magyar 
Tudományos Akadémia parcellájában található, ahova 
1998-ban helyezték. A második harmad Amerikában 
maradt, a harmadikat pedig az elhunyt kívánságára 
léggömbbel szélnek eresztették.  
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TERPLÁN ZÉNÓ 
(1921. május 25. –2002. január 16.) 

 

 

 

A szobor az egyetem főbejáratánál áll, felirata: 
 „Terplán Zénó, 1921–2002. A gépelemek professzora,  
a Gépészmérnöki Kar dékánja 1964–1968-ig.”  

 

 
92 éve született Terplán Zénó (Hegyeshalom, 1921. 
május 25. – Miskolc, 2002. január 16.) Széchenyi-díjas 
gépészmérnök, egyetemi tanár, az MTA tagja. Apja 
Terplán Olivér (1896–1925) vasúti tisztviselő, anyja 
Tamási Emma (1900–1981) magántisztviselő volt. Elemi 
iskolába először a kőszegi evangélikus iskolába járt, ahol 
az oktatás valódi két tannyelvű volt: magyar és német 
nyelven tanították a diákokat. Apja vasúti beosztása miatt 
a harmadik és negyedik osztályt már a hegyeshalmi állami 
iskolában végezte el. Középfokú tanulmányainak 1. és 2. 
osztályát a kőszegi, a további hat évet a győri bencés 
gimnáziumban teljesítette. Itt alakult ki érdeklődése a 
matematika és a fizika tantárgyak iránt, ezért 1939-ban 
mérnökhallgatónak jelentkezett a József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Gépész-mérnöki Osztályára. 
Tanulmányai során szoros kapcsolatba került Pattantyús-
Ábrahám Géza professzorral, aki demonstrátorként 
alkalmazta a tanszéken. Gépészmérnöki diplomáját 1943. 
november 5-én szerezte meg, és december 1-jén már 
Pattantyús tanársegédje volt az egyetemen. 
 
Munkássága  
A Budapesti Műszaki Egyetemen már korán kapcsolatba 
került a mérnöktovábbképzéssel, bekapcsolódott és fontos 
szerepet játszott a Mérnöki Továbbképző Intézet 
munkájában. 1943–1944-ban felvonószakértőként is 
tevékenykedett. Adjunktusi kinevezését 1945-ben kapta 
meg, s e beosztásban 1949-ig dolgozott az egyetemen. 
1949-ben törvény született arról, hogy Miskolcon 
egyetemet kell létrehozni, három karral. Ezek közül kettőt 
Sopronból terveztek Miskolcra költöztetni (Kohómérnöki 

Kar, Bányamérnöki Kar), ám a Gépészmérnöki Kart 
újonnan kellett létrehozni. Ebben a munkában játszott 
fontos szerepet Terplán Zénó, aki az új egyetemen 
huszonnyolc évesen lett tanszékvezető, harmincegy évesen 
pedig professzor. Nehéz körülmények között (az 
egyetemnek még nem voltak épületei, eszközei, 
berendezései) kellett megkezdeni az oktatást, kialakítani 
annak tárgyi feltételeit. Ily módon alapítója volt a 
Gépészmérnöki Karnak, elkezdte működtetni a Gépelemek 
Tanszéket, amelynek rajta kívül öt tagja volt: négy, 
oktatási tapasztalatokkal nem rendelkező tanársegéd és 
egy hivatalsegéd. A nagy oktatási feladatok 
elkerülhetetlenné tették, hogy külső szakembereket, 
iparból hívott mérnököket is bevonjanak a munkába. 
Eleinte – a gépelemek témakörén kívül („Általános 
géptan”, „Gépelemek”, „Géprajz”) – olyan tantárgyakat is 
oktatniuk kellett, amelynek tudományterületére még nem 
alakult tanszék („Műszaki mérések elemei”, 
„Mechanizmusok”, „Gyakorlati áramlástan”, „Vízgépek”, 
„Szivattyúk, kompresszorok, ventillátorok”. A Terplán 
Zénó által vezetett tanszéknek mintegy öt évébe telt, hogy 
„utolérje önmagát”, azaz végére érjen az 
oktatásszervezésnek, elkészüljenek a szükséges jegyzetek, 
szakkönyvtárat, műhelyt hozzon létre. Komoly lépés volt 
az Egyetemvárosban az első épületek felépülése, amelyek 
egyikében helyet kapott a Gépelemek Tanszék is. Igaz, 
egy ideig még helyet kellett biztosítaniuk a Sopronból 
érkező, Geleji Sándor vezette Kohógéptani Tanszéknek is, 
amíg fel nem épült a kohász épület (népszerű nevén a 
„kocsedó”). Az első öt év utáni időszakban következhetett 
a tudományos tevékenység elindítása. 
 
Terplán Zénót 1952-től bízták meg a rektorhelyettesi 
feladatok ellátásával. E funkciójában volt az 1956-os 
forradalom idején is (a rektor ekkor éppen külföldön 
tartózkodott), amikor megválasztották az egyetemen 
alakult munkástanács elnökévé. A későbbiekben emiatt 
nehézségei támadtak, de megkérdőjelezhetetlen szakmai, 
tudományos, pedagógiai eredményei okán 1960-ig 
rektorhelyettes maradt, 1964-ben pedig – egy négyéves 
ciklusra – a Gépészmérnöki Kar dékánja lett. Tekintélye 
révén olyan eredményeket ért el, amivel a kar érdekeit 
szolgálta, elindította például a magyarországi gépelemeket 
oktató tanszékek tudományos tanácskozássorozatát. 
Kiváló és népszerű előadó volt. Az előadásaira rendkívül 
precízen felkészült, mert azt tartotta, hogy ezzel 
megtiszteli a hallgatókat. Az előadóterem táblájára, két 
kézzel készített, bámulatosan pontos és esztétikus 
krétarajzait ámulattal figyelték a hallgatók, az anyagot 
nem csupán leadta, hanem felépítette az adott gépet. 
Mindeközben természetesen folyamatosan, tömör 
magyarázatokkal világította meg az aktuális tananyagot. 
Oktatói munkáját annyira fontosnak tartotta, hogy még 
nyolcvanadik életévében is megtartotta német nyelvű 
„Általános géptan” előadásait, a „Technikatörténet”-et 
pedig még ezután is. Ezen felül összességében a következő 
tantárgyakat tanította: „Műszaki mérések elemei”, 
„Géprajz”, „Gépelemek”, „Gyakorlati áramlástan”, 
„Vízgépek”, „Szivattyúk, kompresszorok, ventillátorok”, 
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„Mechanizmusok és gépek elmélete”, „Módszeres 
géptervezés”, „Fogaskerék-bolygóművek”. 
 
A szigorúan vett szakmai tevékenységén kívül sokat 
foglalkozott az egyetem, a tudomány, a szakma múltjával, 
történetével is. Hosszú évekig vezette az egyetemtörténeti 
bizottságot, könyveket, megemlékezéseket írt a múlt nagy 
tudósairól (Pattantyús-Ábrahám Géza, Pattantyús-
Ábrahám Imre, Bánki Donát, Fonó Albert, Galamb 
József), Az én gépészeim című könyvében pedig negyven 
mérnöki életrajzot tett közzé. Mintegy 45 éven át írta 
különleges naplóját, amelyben a Miskolci Egyetem 
történéseiről adott forrásértékű információkat. 
 
Fontosnak tartotta az egyetemi, Selmecbányáról 
eredeztetett diákhagyományok ápolását, de azt is, hogy 
ezeket a hagyományokat bővíteni is lehet. Ezért állt 
azonnal egy hallgatói kezdeményezés mellé, amely a 
Budapesti Műszaki Egyetem Vicinális Dugóhúzója 
mintájára tervezett egy szatirikus évkönyv kiadását. A 
Húzótüske című kiadványsorozat 1954-ben indult, és az 
egyetem mindhárom karának hallgatói és oktatói írták, 
rajzolták, de a kiadvány motorja mindvégig Terplán Zénó 
volt. Az évkönyv annyira népszerű volt, hogy a 
későbbiekben a húzótüske „szobrot” is kapott az egyetem 
ún. uv-dombja tetején (uv = utóvizsga). Ezen felül is 
szoros kapcsolatban volt a hallgatókkal, fiatal korában 
gyakran vett részt közös futballmérkőzéseken (ifjabb 
korában futballkapus volt). 1953-től 1957-ig tanárelnöke 
volt a Miskolci Haladás SE-nek (ez az egyesület volt az 
egyetem sportklubja, a MEAFC elődje). 
Nyolcvanadik születésnapjáról, 2001 májusában, kétnapos 
konferenciával emlékeztek meg munkatársai, hallgatói, 
tisztelői. A köszöntők között volt – a kollégákon, 
munkatársakon, egykori és akkori hallgatókon, 
tanítványokon, tisztelőkön kívül – a Miskolci Akadémiai 
Bizottság, a Miskolci Egyetem, az MTA Műszaki 
Tudományok Osztálya, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem, Miskolc város, a Magyar 
Mérnökakadémia, a magdeburgi Otto von Guericke 
Egyetem, a leobeni Montanuniversität, a Gépszerkezettani 
Akadémiai Bizottság, az Országos Műszaki Múzeum, az 
IFToMM (International Federation for the Theory of 
Machines and Mechanisms) Magyar Nemzeti Bizottsága. 
 
1994-ben Széchenyi-díjjal tüntették ki, 1995-ben Miskolc 
díszpolgára lett, 2001-ben kapta a Magyar Mérnökkamara 
emlékérmét és a József nádor emlékérmet. Kitüntették a 
Pro Universitate és a Pro Comitatu elismeréssel, és 
Akadémiai és Pattantyús-díjjal is elismerték munkásságát. 
Tiszteletbeli doktora volt a miskolci, a leobeni és a 
magdeburgi egyetemnek. 
 
Terplán Zénó 2002. január 16-án hunyt el, kilenc évig 
viselte türelemmel betegségét. A Deszkatemető V/1 
parcellájában helyezték örök nyugalomra. 
 
Tudományos munkája 
Terplán Zénó 1950-ben védte meg doktori értekezését a 
Budapesti Műszaki Egyetemen, disszertációjának címe 

Újfajta vízemelő kos üzemi és szelep-kísérletei volt. 1952-
ben kapta meg a kandidátusi fokozatot, 1966-ban lett a 
műszaki tudomány doktora. Tanszékvezetőként fontosnak 
tartotta munkatársai tudományos előremenetelét is, 
tanszékvezetése alatt huszonkét kollégája szerezte meg 
egyetemi doktori címet, nyolcan pedig a kandidátusi 
fokozatot. Tudományos munkájának fontos része volt a 
nagyszámú, különböző szintű tudományos disszertáció 
opponálása, szakművek lektorálása is. Nevét tudományos 
cikkei és könyvei tették nemzetközileg is ismertté, főleg a 
fogaskerék-bolygóművekkel foglalkozó magyar és idegen 
nyelvű szakkönyvek, amelyeket gyakran tanszéki 
kollégáival közösen írt. Ily módon nem csak a maga 
szakmai tekintélye vált ismertté, de a tanszékén kialakult 
tudományos műhely is. Tevékenyen részt vett az 
International Federation for the Theory of Machines and 
Mechanisms megalapításában. 1960 és 1983 között nyolc 
nemzetközi tudományos ülést szervezett a 
„Mechanizmusok és hajtóművek” témájában. 1971-től 
1985-ig volt a Műszaki Könyvkiadó gépészeti szerkesztő 
tanácsának a tagja. 
 
1957-től 1988-ig volt a Nehézipari Műszaki Egyetem 
Közleményei című tudományos folyóirat szerkesztője, és 
ugyanebben az időszakban irányította az NME Gépelemek 
Tanszékének Közleményei sorozatát is. 
 
Első külföldi előadását 1958-ban tartotta Drezdában, majd 
ezt követően számos más országban is tartott előadásokat: 
Ausztria, Bulgária, Csehország, Finnország, 
Franciaország, Grúzia, Horvátország, India, Izrael, Japán, 
Jugoszlávia, Kanada, Lengyelország, Nagy-Britannia, 
Németország, Olaszország, Oroszország, Románia, 
Spanyolország, Svájc, Szlovákia, Ukrajna, USA. 
1990-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező 
(székfoglalója október 1-jén volt), majd 1995-ben rendes 
tagjává választotta (székfoglalója október 25-én volt). 
 
Tudományszervezői tevékenységét az egyetemen kívül – 
többek között – a Gépszerkezettani Akadémiai 
Bizottságban, a Tudományos Minősítő Bizottságban, 
illetve az MTA Doktori Tanácsában, és a Miskolci 
Akadémiai Bizottságban végezte. Utóbbi létrehozásában 
és működtetésében is részt vett, 1979-től 1990-ig 
tudományos titkárként, 1990-től 1996-ig pedig a testület 
elnökeként. Elnöki funkciója letelte után úgy értékelte a 
Bizottság munkáját, hogy a MAB-nak „Észak-
Magyarország tudományos dolgozóit sikerült úgy 
összefognia, hogy a terület, és azon belül elsősorban 
Miskolc város tudományos kultúrája magasabb szintre 
emelkedett, és a Miskolci Akadémiai Bizottság helyileg és 
országosan is általános elismerést vívott ki magának.” 
 
Közéleti tevékenysége  
Terplán Zénó számos szakmai és civil szervezet 
munkájában vett részt. Maga is meghatározónak tartotta 
életében az 1981 és 1990 közötti időszakot, amikor a 
Gépipari Tudományos Egyesület országos elnöke volt 
(1998-ban a GTE örökös tiszteletbeli elnökévé 
választotta). 1986-tól a MTESZ Tudomány- és 
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Technikatörténeti Bizottságának az elnöke volt. Hosszú 
ideig volt a Gép című folyóirat szerkesztőbizottságának a 
tagja, de szerkesztette a Technika, illetve Magyar Technika 
és az idegen nyelvű Műegyetemi Közleményeket is. 
Korábban már volt említés róla, hogy 1979-től 1996-ig 
volt a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci 
Akadémiai Bizottsága tudományos titkára, illetve elnöke. 
Miskolcon több évtizeden át volt a városi tanács tagja, 
ebbeli tevékenységét ismerte el a város 1995-ben, amikor 
díszpolgárává választotta, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye önkormányzatától 1992-ben Pro Comitatu 
kitüntetést kapott. 
 
Elismerései  

• 1958: a Gépipari Tudományos Egyesülettől 
(GTE) megkapta a Pattantyús-díjat. 

• 1973: az MTA-tól Akadémiai Díjat kapott. 
• 1981: a Nehézipari Műszaki Egyetem „Pro 

Universitate” kitüntetettje. 
• 1981: MTESZ-díjat kapott. 
• 1981: a magdeburgi műszaki egyetem tiszteletbeli 

doktorává választotta. 
• 1987: a Society of Manufacturing Engineers 

(SME) Senior Memberje. 
• 1989: a Verein Deutscher Ingenieure (VDI) 

levelező tagjává választotta. 
• 1989: az NME tiszteletbeli (h.c.) doktorává 

választotta. 
• 1989: a BME-től megkapja az első Mihailich-

díjat. 
• 1990: a Magyar Tudományos Akadémia levelező 

tagja. 
• 1991: a leobeni Montanuniversität tiszteletbeli 

doktorává választotta. 
• 1992: a Gép szerkesztőbizottságának tiszteletbeli 

elnöke. 
• 1992: a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

közgyűlés „Pro Comitatu” kitüntetettje 
(emlékgyűrűvel). 

• 1993: a BME aranyoklevelese (50 éve okl. 
gépészmérnök). 

• 1994: Széchenyi-díj a gépészmérnöki 
tudományok, a géptervezés terén kifejtett 
tudományos oktatási és technikatörténeti 
munkásságáért, mérnökgenerációk neveléséért, a 
mérnöki szakma társadalmi elismerésének 
növekedéséért kifejtett tevékenységéért. 

• 1994: a FEANI-tól (Fédération Européenne 
d'Associations Nationales d'Ingénieurs) megkapta 
az Eur. Ing. címet. 

• 1995. május 8.: a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagja. 

• 1995. május 11.: Miskolc díszpolgára 
(emlékgyűrűvel). 

• 1998: a GTE örökös tiszteletbeli elnökévé 
választotta. 

• 2001: TECHNÉ érem (A Magyar 
Mérnökakadémia életműdíja). 

• 2001: József nádor emlékérem (1. sz. példány). 

 

 
 

DR. GINSZTLER JÁNOS  
 

Köszöntjük Egyesületünk Tiszteletbeli Elnökét, a 70. 
(Budapest, 1943. május 23.) születésnapját ünneplő Dr. 
Ginsztler János professzor urat, a Széchenyi-díjas 
gépészmérnököt, hegesztőmérnököt, egyetemi tanárt, a 
Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját, az MSZT 
elnökét, a Magyar Mérnökakadémia ügyvezető elnökét! 
Akinek tudományos kutatási területe az anyagtudomány és 
az online diagnosztikai módszerek fejlesztése és a 
károsodásanalízis. Fontos eredményeket ért el a magas 
hőmérsékleten üzemelő erőművi anyagok 
károsodásanalízise területén. Jelentős oktatói és 
tudományos közéleti munkássága, 1991 és 1998 között a 
Budapesti Műszaki Egyetem nemzetközi rektorhelyette-
seként számos nemzetközi egyetemi együttműködést 
szervezett, nemzetközi tudományos szervezeti tagságai 
igen sokrétűek. 

 
1961-ben érettségizett, majd felvették a Budapesti 
Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karának kalorikus 
gépészmérnök szakára. Itt szerzett mérnökdiplomát 1966-
ban. Két évvel később hegesztőmérnöki képesítést is 
szerzett. Gépészmérnöki diplomájának megszerzése után 
az egyetem mechanikai technológia tanszéknél kapott 
tanársegédi állást. Később adjunktusként dolgozott az 
intézetben. 1981-ben kapta meg egyetemi docensi, három 
évvel később egyetemi tanári kinevezését. Közben 1986-
ban az egyetem villamosipari anyagtechnológia tanszék 
vezetésével bízták meg. Tanszékvezetői pozícióját a két 
tanszék egyesítése után létrejött mechanikai technológia és 
anyagszerkezettan tanszéken (2004-től anyagtudomány és 
technológia tanszék) is megtartotta egészen 2007-ig. 
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Emellett 1991-ben az egyetem nemzetközi ügyekért 
felelős rektorhelyettesévé is megválasztották, tisztségét hét 
éven keresztül töltötte be. 1996-ban az MTA és a BME 
közös Fémtechnológiai Kutatócsoportjának vezetésével is 
megbízták. 1998-ban az egyetem Mérnöki Továbbképző 
Intézetének igazgatója lett. 1998 és 2001 között Széchenyi 
professzori ösztöndíjjal kutatott. 
1980-ban védte meg a műszaki tudományok kandidátusi, 
1988-ban akadémiai doktori értekezését. Az MTA 
Anyagtudományi és Technológiai Bizottságának lett tagja, 
több éven át elnöke is volt. 1994 és 2000 között az 
akadémia közgyűlési képviselője volt, majd 2001-ben 
megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező, 2007-ben pedig rendes tagjává. Közben az 
Elektronikus Eszközök és Technológiák Bizottságba is 
bekerült. 1998-ban a londoni Európai Akadémia 
(Academia Europaea) is felvette tagjai sorába. Akadémiai 
tisztségei mellett a Magyar Mérnökakadémia alapító tagja. 
A szervezetnek 1990 és 1996 között főtitkára, majd ezt 
követően elnöke. 1990-től három éven át a Gépipari 
Tudományos Egyesület elnöke, illetve 1991–1998-ban a 
Műszaki és Természettudományos Egyesületek 
Szövetsége (MTESZ) alelnöke volt. 1994 és 2000 között 
az Országos Atomenergia Bizottságban és a Országos 
Műszaki Fejlesztési Bizottságban tevékenykedett. 2004-
ben a Magyar Szabványügyi Testület vezetésével is 
megbízták. Számos tudományos szakfolyóirat 
szerkesztőbizottságában vesz részt: 'The International 
Journal of Pressure Vessel and Piping, a High 
Temperature Technology, a European Journal of 
Mechanical Engineering. 
 
Munkássága 
Fő kutatási területe az anyagtudomány, az online 
diagnosztikai módszerek fejlesztése és a károsodásanalízis. 
Fontos eredményeket ért el a magas hőmérsékleten 
üzemelő erőművi anyagok károsodásanalízise területén. 
Nevéhez fűződnek a fentiek területén túl fontosabb 
eredmények az online élettartam-növelési/regenerálási 
technológiák fejlesztése területén, valamint a reverzibilis–
irreverzibilis anyagszerkezeti változások közötti határsáv 
megállapítása. Sikerült növelnie az úgynevezett maradék 
élettartam becslési pontosságát. 
Jelentős oktatói és tudományos közéleti munkássága is: 
számos nemzetközi egyetemi együttműködést szervezett, 
nemzetközi tudományos szervezeti tagságai sokrétűek. 
2005-ben a Nemzetközi Mérnökszervezet legmagasabb 
díjával jutalmazták. Több mint kétszázhetven tudományos 
publikáció szerzője vagy társszerzője. Munkáit magyar, 
angol, német és orosz nyelven adja közre. 
 

Díjai, elismerései  
• Pattantyús Ábrahám Géza-díj (1986, GTE) 
• Eötvös Loránd-díj (1993) 
• Európa Díj (1993, ASM) 
• MTESZ-díj (1995) 
• a melbourne-i La Trobe Egyetem díszdoktora 

(1996) 
• a Helsinki Műszaki Egyetem díszdoktora (1998) 
• Akadémiai Díj (1998) 
• Pázmány Péter felsőoktatási díj (1999, Pro 

Renovanda Cultura Hungariae) 
• Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje 

(2007) 
• Széchenyi-díj (2010) 

 
Főbb publikációi  

• Vegyipari és energiaipari berendezések műszaki 
felügyelete (társszerző, 1979) 

• A tartós hőmérsékletnek és változó feszültségnek 
kitett acélokban végbemenő változások és ezek 
élettartam-csökkentő hatása mérséklésének 
anyagszerkezettani háttere (1988) 

• Thermal Strain Ageing and Crack Initiation 
During Low Cycle Thermal Shock Fatigue (1988) 

• Revalidability of High Temperature 
Ferritic/Bainitic Steels (társszerző, 1991) 

• Analysis of Thermal Shock and Thermal-
Mechanical Fatigue (1996) 

• Experimental Analysis of Thermal Shock (1996) 
• Az anyagtudomány szerepe a fenntartható 

fejlődésben (1997) 
• Component Reliability under Creep = Fatigue 

Condition (társszerző, 1998) 
• Activation Processes of Stress Relaxation During 

Hold Time in 1 Cr-Mo-V Steel (társszerző, 1999) 
• Alkalmazott anyagtudomány (társszerző, 2000, 

2005) 
• Mérnökképzés a 21. században (2004) 

 
Források  

• A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825–
2002 I. (A–H). Főszerk. Glatz Ferenc. Budapest: 
MTA Társadalomkutató Központ. 2003. 414�–
415. o. 

• MTI Ki Kicsoda 2009, Magyar Távirati Iroda 
Zrt., Budapest 2008, 382. old., ISSN 1787-288X 

• Adatlap a Magyar Tudományos Akadémia 
oldalán, publikációs listával 
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A GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET XLIV. KÜLDÖTTKÖZGY ŰLÉSÉT  
2013. MÁJUS 11-én 10:00 ÓRAI KEZDETTEL TARTJUK AZ ÓBUDAI EGYETEMEN 

 

MEGHÍVÓ 
 
A Gépipari Tudományos Egyesület Országos Elnöksége 

2013. január 22-i ülésén hozott 02/01/2013.(01.22.) számú GTE 
OE határozatával FELKÉSZÜLÉSI TERV A GTE 2013. ÉVI 
XLIV. KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSRE, úgy döntött, hogy az 
előterjesztett „Felkészülési tervet” elfogadja és a közgyűlést 
2013. május 11-re összehívja. Az OE felhatalmazása alapján, az 
Egyesület Elnöke tisztelettel meghívja az Egyesület valamennyi 
tagját, a küldötteket, a kitüntetésre felterjesztett kollégákat és 
hozzátartozóikat, valamint a jogi tag vállalatok képviselőit, 
továbbá a Magyar Mérnöki Kamara Gépészmérnöki 
Tagozatának Kármán Tódor születésnapján velünk együtt 
ünnepelni kívánó minden kedves tagját 

a GTE XLIV. Küldöttközgy űlésére, amelyet 
2013. május 11-én 10:00 órai kezdettel tartunk 

az „Óbudai Egyetem” Bécsi úti  központ épületében az F09 
konferenciateremben (Budapest, III. ker. 1034 Bécsi út 96/B.) 
Regisztráció 9:00 órától. Kérjük, hogy a mandátummal 
rendelkező küldötteken túli részvételi szándékát minden kedves 
Tagtársunk a GTE Titkárságán: (Levélben: 1027 Budapest, Fő 
u. 68; vagy 1371 Budapest, Pf. 433.; Telefonon: 202-0656 ; 
vagy Faxon: 202-0252; esetleg e-mailben: mail@gteportal.eu) 
a közgyűlést megelőzően legalább egy héttel hamarabb jelezni 
szíveskedjen. 

 
Amennyiben a 2013. 05. 11. napján 10:00 órára 

összehívott Küldöttközgyűlésen a szavazásra jogosultak 
legalább fele a meghirdetett időpontban 10:00 órakor nem 
jelenne meg, akkor a GTE XLIV. Küldöttközgyűlését a hatályos 
Alapszabályunk V. fejezete (45.) § c) pontja szerint, változatlan 
napirenddel ismételten összehívja az Országos Elnökség: 2013. 
05. 11. napján 13:30 órára, azonos helyszínnel. Az ismételten 
összehívott Küldöttközgyűlés az alapszabály (45.) § c) pontja 
értelmében, a megjelent szavazásra jogosultak számától 
függetlenül döntésképes, azonban az előzetesen meghirdetett 
napirenden kívül új napirend nem tárgyalható. 

 
A GTE Alapszabálya V. fejezetében az 

KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS címszó alatt a (42); (43); (44); (45); 
(46); (47); (48) és (49) paragrafusokban jelenik meg az érdemi 
szabályozás: 
 (44)  Az egyesület legfelsőbb szervének hatáskörébe tartozik: 

- az alapszabály megállapítása és módosítása; 
- az egyesület más társadalmi szervezettel való  
 egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása; 
- az évi költségvetés meghatározása; 
-  az ügyintéző szerv évi beszámolójának elfogadása; 
-  a közhasznúsági jelentés elfogadása; 
- döntés mindazokban az ügyekben, amelyet a  
 hatáskörébe von. 

 (46)  A Küldöttközgyűlés nyilvános, amelyen részt vehet: 
a.)  minden egyesületi tag, valamint meghívott megfigyelő- 
 ként (érvényes tagsági igazolvánnyal, illetve meghívóval), 

hozzászólási joggal; 
b.)  minden választott vezető tisztségviselő - ha nem küldött –  

szavazati joggal; 
c.) minden küldött tanácskozási- és szavazati joggal; 
d.) bárki érdeklődő, megfigyelőként.   …” 

 
A Küldöttközgyűlés javasolt napirendjét a GTE Országos 
Elnöksége ezúton hozza a Tagság szíves tudomására: 

A GTE XLIV. KÖZGY ŰLÉS NAPIRENDJE: 
 

09:00   Regisztráció  
(Apostolide Gabriella; Funk Orsolya; Mühl Márta) 

09:00  -10:00 Az érkezők fogadása (büfé, üdítő, kávé) 
 (Dr. Borbás Lajos; Dr. Takács János; Dr. Igaz Jenő) 

 
Elnökség:Dr. Gáti József kancellár; Dr. Rudas Imre rektor; Dr. 

Csizmadia Béla (MMK); Barsiné Pataki Etelka (MMK); 
Dr. Takács János; Dr. Borbás Lajos; Takács János 
tiszteletbeli társelnök; Dr. Ginsztler János Tiszteletbeli 
elnök (MMA); 

10:00   1. Himnusz, Elnöki megnyitó   
 (Dr. Takács János) 
10:05   2. A házigazda „Óbudai Egyetem” üdvözlő 

bemutatkozása (Dr. Rudas Imre rektor) 
10:15   3. „Kármán Tódor géniusza”  

(Dr. Nagy Ferenc szövetségi ünnepmérnök, Bay 
Zoltán Alapítvány Kuratóriumának elnöke) 

10:45   4. „A MMK és a GTE közötti együttműködési 
szerződéses megállapodás aláírása”  
(Barsiné Pataki Etelka (MMK) és Dr.Takács János (GTE))  

11:00   11:45 
5. Szünet (büfé, üdítő, kávé)  

 
Elnökség:  Dr. Takács János; Dr. Borbás Lajos; Takács János tiszte- 

letbeli társelnök; Dr. Ginsztler János Tiszteletbeli elnök 
11:45   6. Kitüntetések átadása 

(Dr. Takács János elnök és Dr. Borbás Lajos főtitkár) 
12:45   7. A Mandátum Vizsgáló Bizottság jelentése 

a határozatképességről  
 (Kiss Géza, Mandátum Vizsgáló Bizottság elnöke) 
12:50 -13:30 8. Szünet (büfé, üdítő, kávé)  
 
Elnökség:Dr. Takács János; Dr. Borbás Lajos; Dr. Igaz Jenő;  

Baracska László; Wein Ádám; Barátossy Jenő; 
13:30 9.  A Közgyűlés hivatalos részének megnyitója 

(Dr. Takács János) 
13:45  10. A közgyűlés tisztségviselőinek jóváhagyása 

 (Dr. Haidegger Géza, Szavazatszedő Bizottság elnöke) 
13:50   11. Elnöki beszámoló  

(Dr. Takács János) 
14:00  12. Főtitkári beszámoló   

(Dr. Borbás Lajos) 
14:10 13. Mérlegbeszámoló, Közhasznúsági jelentés és 

Költségvetés (Dr. Igaz Jenő)  
14:30   14. Könyvvizsgálói korreferátum  

(Baracska László hites könyvvizsgáló)   
14:45   15. Felügyelő Bizottság beszámolója 

(Wein Ádám, Felügyelő Bizottság elnöke) 
14:55   16. Etikai bizottság beszámolója  

(Barátossy Jenő, Etikai Bizottság elnöke) 
15:05   17. Hozzászólások, vita   
15:25   18. Határozatok elfogadása  
15:30   19. Zárszó, Szózat 

 
A GTE Küldöttközgyűlésére valamennyi szavazati és 
tanácskozási joggal rendelkező kedves tagtársunkat ismételten 
szeretettel meghívunk, és megjelenésére a meghozandó 
döntések határozatképességének biztosítása érdekében 
feltétlenül számítunk. 

 


